
Mijn opa Pieter Waterdrinker

Mijn opa had een auto daar reed hij mee door Nederland voor zijn werk. Mijn eigen ouders hebben 
gek genoeg, nooit leren rijden en zelf heb ik geacht tot ik 40 was voor ik achter het stuur wou zitten.
Opa Waterdrinker reed langs de kronkelende rivier de Vecht en mopperde over de gevaren van deze 
weg in het donker. Maar op vrije dagen toerde hij daarmee ook samen met zijn dochter. Op zekere 
dag besloot hij onderweg tot een picknick in een stukje boerenland. Hij klom over een hek spreidde 
een picknickkleed uit en zette daar een mand met inhoud op. Opeens stond daar een diender die het 
er niet mee eens was. Hij maakte zijn excuses maar hield gelijk een mooi verhaal op over een 
verjaardag en door zijn charme mochten ze gewoon blijven zitten. 
Liefje, meestal Lili genoemd hoorde vooral bij haar vader, niet zozeer bij haar moeder. Ze was 
vernoemd naar haar grootmoeder, de moeder van haar vader en behalve de naam hadden ze ook een
gemeenschappelijke verjaardag: 16 oktober. Dat ontdekte ik pas na haar dood toen ik verder zat te 
struinen in de stambomen op internet. Wist ze het zelf? Ik weet het niet, ze heeft het me nooit 
verteld.
Mijn herinneringen razen voort.

lezen

In gedachten keek ik weer naar deze 
brieven.  Wat moet je ermee? Geen 
idee, maar het schaadt me niet. Ik ga
ze lezen besloot ik, en ik schrijf ze 
over met de tekstverwerker.
Ik schonk mijzelf een kop thee in en 
ging zitten in de grote stoel onder de
schemerlamp. Goed licht maakte het
ontcijferen van het handschrift 
makkelijker. Ik rustte niet voor ik 
alle brieven door ontcijferd had, het 
waren niet zozeer de letters alswel 
het ragdunne papier met de 
verblekende inkt die het mij moeilijk

maakten. Daardoor ging het lezen minder snel maar wel met heel veel aandacht. Al snel merkte ik 
dat mijn opa, de man die ik tot mijn spijt nooit echt gezien had mij heel nabij leek. Een man naar 
mijn hart. Ik aard wel naar hem. Een raar gevoel.

Rara

De eerste brief
Ik keek eerst eens goed naar het handschrift en mijn gedachten dwaalden af naar mijn kindertijd. 
Opeens zag ik mezelf als meisje van een jaar of 10, boodschappen doen voor mijn moeder. Mama 
die me een boodschappenlijstje meegaf. Eenmaal in de winkel kon ik het met de beste wil van de 
wereld niet lezen. De mevrouw achter de toonbank dacht dat zij het wel kon. Maar nee, ook dat 
lukte niet. “Kan het zijn dat je moeder ….moest hebben?” Eenmaal weer thuis zei mama dat ze juist
geroemd werd om haar mooie handschrift vroeger. Het was toch heel duidelijk? “Nou mam het ziet 
er heel mooi uit maar ik ken echt niemand die zo schrijft. Ik kon het niet lezen en in de winkel 
konden ze het ook niet.
Vroeger misschien, maar ik kan het niet lezen hoor.”



Altijd maar schrijven

Mijn moeder, de vrouw die zo prachtig kon tekenen schreef de laatste dertig jaar in toenemende 
mate op al het papier wat ze tegenkwam, Allerlei boeken, kranten en tijdschriften raakten en van 
aantekeningen en onderstrepingen. Als je nu een boek uit mijn boekenkast haalt weet je daaraan 
meteen te onderscheiden of het uit de verzameling van mijzelf komt of uit die van mijn moeder. Als 
ik uit school kwam schoot ik vaak in de lach omdat ze ongemerkt haar haren rood had gekleurd 
door met haar handen rood van lekkende balpennen door aar haar te strijken.

Vroeger, dat had ze vaak verteld moest ze voor haar moeder vak schrijflesjes op het bord maken, 
liefst van tekening voorzien ook nog. Oma was onderwijzeres geweest en mama kon buitengewoon 
mooi schrijven.
Maar haar moeder had ontzettend veel dingen goed gekund. Het enige waar ze in haar leven moeite 
mee gehad had was het vinden van geluk.
De wereld is een schouwtoneel elk speelt een rol en krijgt zijn stukje pijpkaneel….of hoe luidt het 
gezegde van vadertje Cats ook weer? Hoe dan ook, niet ieder krijgt evenveel. Het leven is nooit 
eerlijk geweest waarschijnlijk en zal het ook wel nooit worden.

Lijstje

Later bedacht ik een eigen strategie; thuis moest mamma het lijstje eerst zelf hardop lezen, of ik 
schreef het zelf en als het dan nog mis ging dan bestelde ik gewoon het goedkoopste wat ik kon 
bedenken, bijvoorbeeld fabrieksboterhammenworst of een krop sla bij de groenteboer.

Dat handschrift dus en ook het schrijven zelf had mij als kleuter al geïntrigeerd. Ik herinnerde me 
hoe ik mijn moeder nadeed in het maken van letters. Letters kende ik nog niet maar als je met een 
potlood of pen net zo over een papiertje kraste als mamma dan leek het net echt schrijfwerk.

Nu pas realiseerde ik me dat ze die bezigheid eigenlijk altijd had verkozen boven het tekenen. Haar 
broers hadden vast veel meer getekend op die leeftijd, ze waren er veel beter in en dat was zo 
gebleven. Tekenen, schilderen, fotograferen, schrijven, pianospelen wat had mama niet gekund?
Maar in de eerste plaats was ze een moeder geweest, onze moeder. Een onzekere moeder “ik had 
vroeger geen kinderen om me heen, ik ben niet zo goed in kinderen”, hoe vaak had ze dat niet 
gezegd? 
Ik sprak het altijd tegen, en eenmaal zelf moeder, was ik zo blij dat de kinderen zo verschrikkelijk 
gesteld raakten en bleven op deze atypische oma.

Mijn Opa Piet Waterdrinker was een man met een groot hart maar ook duidelijk een man van 
principes. Alleen dat handschrift al! Ik begon te lezen:

Lieve Lily,
Je briefkaart heb ik ontvangen, mijn omstandigheden zijn zaterdag en zondag van dien aard 
dat ik iemand kan hebben. Ada en Nelis en Elly gaan straks voorgoed weg en ga ik drie dagen 
met hun mee????  Key is nog steeds  niet in orde het wordt minstens 1 maart eer ik weet 
hoe of wat met de andere kwestie. Tot zolang kan ik absoluut geen definitieve beslissing 
nemen. Intussen kom ik nog wel een paar keertjes naar jou toe



Met mijn hartelijke groeten,
Je vader

Een kort briefje. Vaag herinner ik me de naam Ada. Het was beslist geen familie. Een datum zie ik 
ook niet. Maar de naam Key, ja die jen ik wel. Hij was een werknemer van opa. Het is me duidelijk 
dat mijn moeder al in Amsterdam woonde toen. En blijkbaar woonde haar halfbroertje Bert al niet 
meer thuis.

Ik lees verder
 In zijn brieven van toen hij al een oude man was lees ik hoe ontzettend gek hij was op mijn oma. 
Jacoba. Koba was de liefde van zijn leven en is dat altijd gebleven. Ondanks de kwaaie streek die ze
hem geleverd had, bedrogen en bestolen werd hij altijd weer vrolijk als hij dacht aan de gelukkige 
jaren van hun huwelijk. 
Hij was een boerenzoon, geboren in Berkhout onder de rook van Hoorn. Meer dan lagere school 
had hij niet gehad maar hij was een schrandere hardwerkende knaap die niet alleen werkte maar 
zichzelf ook bleef ontwikkelen in de spaarzame vrije uurtjes. 

Muziek 

Zijn leergierigheid was zeker ook gestimuleerd door zijn lidmaatschap van het koor van de 
Wognummers. 
Dit koor van vooral eenvoudige West Friese jonge mannen heette officieel het koor  'Jacob Kwast', 
maar men sprak van De Wognummers. Zo'n zestig uitvoeringen per jaar werden gegeven en vanaf 
1909 ging het koor ook over de landsgrenzen. Niet voor al te lange tijd, want zo lang konden de 
Wognummers op hun boerenbedrijven niet gemist worden. Onder leiding van schoolmeester Jacob 
Kwast, en later dirigent Willem Saal werden ze in de 19e en begin 20e eeuw wereldberoemd er 
werden zelfs tournees gemaakt naar het buitenland en de kranten gehaald. Het was een mooi staaltje
van volksverheffing. De zangers oefenden meer vaker dan een keer in de week. Ze leerden noten 
lezen, ze leerden zingen, ze kregen zelfs pianoles en ze leerden zingen in Duits en Frans.

Die muzikaliteit en liefde voor muziek gaf de vader later aan zijn dochter Liefje door. Op haar 6de 
kreeg ze pianoles. Daar kwam bruut een einde aan door de scheiding van haar ouders.
Met trots had mijn moeder mij meer dan eens verteld dat mijn opa lid was geweest van een beroemd
amateurkoor: de Wognummers. Hij zong bas. Het koor werd beroemd in de tijd dat de Duitse 
muziek nog in hoog aanzien stond. 

De andere opa, Opa, Nanning Raven
Oma….mijn oma de moeder van mijn moeder was geen doetje maar ze kende heel goed de regels 
van het fatsoensregels. Ze schopte het toch maar mooi  tot hoofdakte onderwijzeres, niet gel voor 
een dochter van …. dagloner, een slootgraver. Dat was Nanning Raven Hij stal niet maar leurde wel
met rooie blaadjes. Hij zal trots geweest zijn.
Maar hoe ging het net de twee kinderen van de zusters van mijn grootmoeder Sijtje aan die kant?
Sijtje, wat vond ik dat als kind een rare naam, raar maar ook….vertrouwenwekkend.
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