
Wie was Liefje Waterdrinker eigenlijk?

Zij was mijn moeder, maar dat niet alleen. Als ik de naam van mijn moeder google kom ik dit tegen:

https://peoplepill.com/people/liefje-waterdrinker/
Liefje waterdrinker betekenis & definitie 
Liefje Waterdrinker geb. Utrecht 16 oktober 1919. Woonde en werkte aldaar, 
in Den Haag tot 1941, Utrecht in 1942, Amsterdam tot 1957, Den Haag; sinds 
1964 in Breukelen. Echtgenote van S. Kroon.
Kunstschilderes.
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Het klopt niet 100%, maar oké.  Kroon moet bv Koorn zijn. 
Ik ken mijn moeder als een Einzelgänger die misschien wel een zekere verlegenheid kent maar wel 
altijd voor haar menig durfde uit te komen. Mijn moeder was een bijzondere vrouw:  sterk als je 
bedoelt dat ze voor haar mening stond. Zwak, als je ziet hoe slecht ze voor zichzelf opkwam. Niet 
zo sociaal als je ziet dat ze zich nauwelijks in kringen begaf, maar dat heeft een geschiedenis. Zeer 
sociaal, als je bedenkt dat ze zichzelf opzij schoof ten bate van anderen en dan vooral haar kinderen.
Asociaal als je het afmeet aan het bezoeken van feestjes en verjaardagen , deelname aan  
verenigingsleven.

Razend intelligent, arm in centen 
maar rijk aan talenten
Daarbij was mijn moeder een 
bijzonder mens met veel talenten 
maar ze heeft ze nooit kans gezien 
om alles voldoende naar de 
oppervlakte te brengen.
In onze tijd zou men haar 
hoogbegaafd noemen. Was ze in 
een ander milieu geboren, en een 
paar decennia later …., wellicht 
was haar leven dan mooier 
geweest, gelukkiger vooral.
Gaandeweg het schrijven dringt het
tot mij door hoe ongelukkig mijn 
moeder was. Het klinkt raar, maar 
ik denk dat ik kan zeggen dat ik er 

aan gewend was.
Dat ongeluk kwam voort uit isolement, verlegenheid. Ben je van aanleg verlegen of zijn het 
misschien ook de omstandigheden die je in verlegenheid brengen?

Isolement is een stukje karakter… met overdreven eerlijk zijn maak je niet zo makkelijk vrienden
maar het begint met sociale omstandigheden.
Enig kind in een huwelijk waar de moeder de benen neemt en een 5jarig dochtertje achterlaat. Een 
vlucht uit een huwelijk niet om het geld maar voor een tweede liefde
Mijn moeder was echt wat je noemt het kind van de rekening.
De verstandhouding tussen moeder en dochter werd nooit meer goed.
Er groeide een meisje op met een groot gebrek aan aandacht, een meisje dat zich anders en teveel 
voelde. 
Geen familie om de hoek, geen kerkgenootschap, met twee voetbalknieën geen aanleg voor sport , 



buitengewoon lang voor een meisje in die tijd geen broertjes of zusjes maar wel een buitengewoon 
goed verstand, muzikaal en een groot tekentalent, en gescheiden ouders.
Op te veel vlakken en buitenbeentje dus/ Ze was verlegen. Was ze dat of had het leven haar in 
verlegenheid gebracht.
In een tijd waarin meisjes die goed konden leren in een vreemde positie verkeerden.
Mijn moeder leerde op haar eigen universiteit, maar die geeft geen aanzien dat tot promoties leidt. 
Ze tekende op papier, en ze dacht op papier. Ze was absoluut eigenwijs, vertrouwde op haar eigen 
verstand en kwam er achter dat veel mensen wel veel weten maar  niet perse verstandig zijn.
Weten en wijsheid gaan niet altijd samen.

Liefje  de  stamboom

Namen hadden vroeger altijd een betekenis. Dat lijken we een beetje vergeten. In indianenboeken 
was dat nog duidelijk: Pijlvoet, kon hard lopen, Vliegende Pijl kon goed mikken etc.  En ook in de 
namen uit onze eigen cultuur was dat zo. In de achternamen zien we de betekenis nog vaak wel 
maar die van de voornamen zijn we veelal; vergeten. We weten hooguit nog dat er voorouders 
waren die dezelfde naam droegen. Namen werden doorgegeven uit respect daar waar tegenwoordig 
mensen als de dood lijken hun kind een naam te geven die een ander ook heeft, de naam kan niet 
vreemd genoeg zijn. Een beetje geboren uit dezelfde angst als van vrouwen die bang zijn dat ze 
eenzelfde jas hebben gekocht als hun vriendin of buurvrouw. Dat terwijl ze weten dat er in de 
fabriek duizenden van dat ene model vervaardigd zijn en je ook zou kunnen denken...” hee, jij hebt 
dezelfde goede smaak als ik” 
Die naam Liefje kwam later nog één generatie verder. Hoewel mijn moeder haar zwangere dochter 
bezwoer een eventuele dochter geen Liefje te noemen deed ik dat tóch. Uit liefde en erkentelijkheid 
voor mijn moeder die het zelf zo moeilijk had gehad maar altijd thuis was als je haar nodig had. 
Maar ik gaf mijn dochter ook nog een andere naam om als roepnaam te kunnen gebruiken. Mijn 
dochter. Koesterde een diepe genegenheid voor haar oma en dat was wederzijds. 
En er was ook beslist een soort heimweegevoel naar ”het goede leven”in Westfriesland bij opa’s  en 
oma’s en oom Arie. Over hem later meer.

Wat is er makkelijker dan mensen pesten met hun naam, of simpelweg lachen om iemands naam? 
Vaak niet gemeen bedoeld maar voor kinderen moeilijk te verdragen. Je kunt er sterk van worden. 
Denk aan de song: “a boy named Sue”. Ze had een vreselijke hekel aan haar naam. Hoewel ze er 
ook verholen wel trots op was, een echte oude Hollandse naam net als haar achternaam. Maar 
wanneer de meester op school je voor de grap zo voor de klas roept: “Stoutje Bierdrinker kom jij 
eens voor het bord” is het goed voor te stellen dat je jezelf een andere naam wenst wanneer de hele 
klas daarom  moet lachen en je ook verder al in zoveel zaken uit de toon valt Ze had maar één 
voornaam en bleef haar hele leven worstelen met die naam. Als artiest veranderde ze haar voornaam
heel wat keertjes.
Ik moest later verschrikkelijk lachen toen mijn mentor van school op bezoek kwam bij ons thuis. Ik 
zat op een linkse school in de tijd van de anti autoritaire opvoeding, de leerlingen mochten hun 
leraren alleen met de voornaam aanspreken. Jacques la Grand stelde zich voor:….en eh zegt u maar 
Jacques hoor. Mijn moeder lachte vriendelijk schudde hem de hand en zei: “noemt u mij dan maar 
Liefje.”
Mijn leraar die van nature al was rossig was, had opeens de kleur van rijpe tomaat. Of hij ooit 
begrepen heeft dat het mijn moeders echte naam was? We lagen later dubbel van het lachen.
What’s in a name? Meer dan je denkt. 

Het was in de jaren van adolescentie. In de oorlog was mijn moeder zwaar ziek geweest. Kind van 
gescheiden ouders die zich allebei in een nieuw huwelijk hadden gestort kwam haar leven in de 



knel. Zowel haar vader als haar moeder wilden graag geloven dat hun dochter nu wel op eigen 
benen kon staan. Geen van tweeën wilden investeren in een vervolgstudie van de dochter die met 
minimale inspanningen met buitengewoon hoge cijfers een HBS-B diploma had gehaald. De leraren
konden praten als Brugman maar het hoogst haalbare bleek een parttime opleiding aan de academie 
in Den Haag. Daarnaast moest gewerkt worden. Liefje had een doel en werkte zich te pletter. Ze 
werkte als huishoudster zonder dat ze had leren koken of huishouden van haar moeder. Ze werkte 
als typiste en in de avonduren en in haar vrij tijd bekwaamde ze zich verder in de kunst. 
Ze had beslist een aangeboren talent voor tekenen en schilderen en had zich gedurende haar hele 
jeugd geoefend. Noot ging ze op pad zonder een schetsblok en potloden. Zelfs op hoge leeftijd, 
terwijl ze eigenlijk al vele jaren niet meer wilden tekenen en schilderen bleef dat zo.
En dat gold ook voor het schrijven en fotograferen. Ze bleef de wereld bekijken met het oog van 
iemand die een compositie wilde maken. Met een mooi opschrijfboekje een mooie pen, mooie 
potloden en een schetsboek kon je haar nog steeds blij maken.

Ik was uiterst verbaasd toen ik  hoorde dat mijn moeder zich ooit had laten dopen omdat ik niet 
anders wist dan dat mijn moeder niets van de kerk moest hebben. En in het bijzonder van de RK 
kerk. Ze leek wel haast bang te zijn van alles wat katholiek was. Ze vertelde me ook dat ze een 
katholiek vriendinnetje had in Utrecht toen ze nog op de lagere school gang. Dit meisje vertelde 
altijd de vreselijkste verhalen over wat er met ongedoopte mensen gebeuren kon. Als ze dan langs 
openstaande deuren van een RK kerk liep, begon haar hart te bonzen en was ze altijd weer blij dat 
ze de kerk zonder kleerscheuren gepasseerd was.
Zelf had ik op die leeftijd ook een katholiek vriendinnetje: Wiesje.
Zij kwam ook met dergelijke verhalen. Het maakte mij niet bang. Ondertussen deed ik achteloos 
aan trampolinespringen op het bed van mijn grote broer.
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