
een nieuwe Pieter Waterdrinker uit Nijmegen

Onbekende naamgenoot uit Nijmegen

In de zomer van 1968 kwam er onverwacht een Pieter Waterdrinker langs. 

Hoewel er maar weinigen zijn die deze naam dragen is al stamboomonderzoek gedaan door twee 
Waterdrinkers die elkaar niet kenden. Ik was haast 12.
De eerste waarvan we het te weten kwamen was een Pieter Waterdrinker uit Nijmegen. Het was juli,
ik had vakantie, het was een smoorhete dag en mijn kleine broertje.
Hij lag in een bed in de woonkamer. Hij had de mazelen – daar werden kinderen toen nog niet voor 
ingeënt – en hij lag te ijlen in zijn bed. 
Hij was 6 en lag te kreunen “ o mother Jones, oooo mother Jones” Dat was een uitdrukking uit een 
populair kinderprogramma op tv in die dagen.
Maar goed.  Het was uitgestorven stil in de buurt want bijna alle gezinnen in de buurt waren op 
vakantie. Ons huis was het tweede van de rij. 
Ik zat met mijn moeder in de tuin toen er opeens een man vanuit de zijstraat iets naar ons riep, 
“Kunt u mij zeggen waar de Ruwiellaan is?” 
Hij schreeuwde over de tuin van de buren heen.  Het was een oude man, met een hoed op en een 
lange overjas over de arm. 
Mijn moeder stond op en vroeg? “Welk nummer zoekt u?”
Nummer 82!
“Dan moet u rechts de hoek om!” antwoordde mijn moeder. “ Wie kan dat nou zijn?” Nummer 82 
was namelijk ons nummer. Ze was eerder bij de voordeur dan die oude man, en zodra hij belde deed
ze de deur open.
“Goedemiddag, ik ben Pieter Waterdrinker en jij bent Liefje” – zo heette ze ook werkelijk - “laat me
even doorlopen want ik moet even zitten.”

Nou, dat was een rare manier van kennismaken. Mijn moeder die nou niet bepaald vreemde mensen
makkelijk binnen liet komen was wat overdonderd en liet hem begaan. Misschien omdat hij al oud 
was.
“Geef me even wat te drinken.” Ik bracht hem een glad water en mijn moeder maakte een kopje 
koffie. 
Nou die vreemde oude man heette precies zoals mijn grootvader.  Een aantal jaren eerder, werd zijn 
oog getroffen door een overlijdensbericht in de krant. Juist op zijn eigen verjaardag was er een man 
gestorven die precies zo heette als hijzelf : Pieter Waterdrinker. Frappant hè?
Dat was voor hem het startpunt van stamboomonderzoek.

Dit verre familielid is nu allang overleden natuurlijk. Hij was ouder dan mijn eigen moeder. Ik 
herinner me dat we hem nog een keer hebben opgezocht in Nijmegen, met mijn broer die ons er in 
de auto heen reed. Voor ons kinderen denk ik de eerste keer dat we hoorden over de zeeheld Pieter 
Waterdrinker. 

De verhalen over spraken tot de verbeelding ze sloten aan bij de boeken die ik verslonden had over 
Michiel de Ruyter en Paddeltje. De schout bij nacht die ook Pieter Waterdrinker heette en gevaren 



had op onder het bevel van de legendarische Maarten Harmensz, Tromp. Een van zijn tochten was 
de slag bij Duins, en in de familie gingen er altijd verhalen rond over die beroemde zeeman in de 
voorfamilie maar niemand wist of het wel echt was. Nou door die stamboom werd duidelijk het is 
echt waar!

De Slag bij Duins (the Downs) in het Kanaal vond plaats op 31 oktober 1639 (gregoriaanse 
kalender). Luitenant-admiraal Maarten Tromp en viceadmiraal Witte de With behaalden een 
beslissende overwinning op een Spaanse oorlogsvloot van 55 schepen, de Tweede Spaanse Armada,
onder leiding van admiraal Antonio de Oquendo, die een poging moest doen om geld en soldaten 
naar Vlaanderen te brengen dat door een Franse landblokkade niet versterkt kon worden. De 
oorlogsvloot begeleidde transportschepen; het hele konvooi had 77 vaartuigen. Wikipedia

 Die lastige naam 

Ik had zelf wel Waterdrinker willen heten maar mijn moeder had een hekel aan haar naam. De 
voornaam bracht haar altijd in verlegenheid en de achternaam werd nooit verstaan en lachwekkend 
verhaspeld.
Waterrrrdrrrrinker, zei ze dan, om het extra duidelijk te maken, of: Drinkwater zoals in het Engels 
maar dan andersom water- drinker….en dan schreven mensen onbegrijpelijk: waterlelie, 
waterman, waterschrik drinkwater, wateringen, van de water…. Het is eigenaardig ik zou het niet 
geloven als ik het niet zelf had meegemaakt.

welk Nederlander kent den naam van Tromp niet, weet niet, dat zijn grafschrift waarheid behelst! 
Ja, hij was de liefde der burgers, de schrik der vijanden, het

uit de archieven    in stukjes:
Zeeslag tusschen de Nederlandsche en Engelsche vloot den 10den Augustus 1653.
de Oostindische Compagnie gelast, om hare gereedliggende schepen te doen ontladen en ze ten 
oorlog in te rigten.

eene verhoogde toelage vastgesteld voor de in den strijd zwaar gewonden. Grooter belooningen 
werden uitgeloofd voor het vermeesteren en verbranden van schepen, voor het afhalen der 
vijandelijke admiraalsvlaggen; 

Ook bijzondere bijzondere personen gaven blijken van ware vaderlandsliefde, door zich als 
vrijwilligers aan boord te begeven, of daarbij nog matrozen op hunne kosten uit te rusten 

 Reeds den 6den Augustus liep Tromp met 32 schepen en eenige branders in zee, ten einde zich met 
de 27 schepen en 4 branders, die onder het bevel van den vice-admiraal Witte Corneliszoon de With
voor Texel lagen, te vereenigen en den vijand van de kust te verdrijven, die, met een vloot van 120 
schepen, haar nog altijd verontrustte en bezet hield. Hoewel der Staten vloot nog steeds veel 
zwakker dan de vijandelijke was, had Tromp, niettegenstaande hij een voorgevoel van zijn naderend
einde had, niet geaarzeld er mede in zee te steken, om den vijand met Gods hulp aan te tasten.

Wonderen van dapperheid worden verrigt, de branders braaf aangevoerd; die van den 
kommandeur Waterdrinker hecht zich aan het schip van kapitein Edvin vast; twee schepen, 
waaronder een schout-bij-nacht, komen te hulp, doch in elkander verward rakende, verbranden zij 
allen.

Over Tromp



Welke Nederlander kent den naam van Tromp niet, weet niet, dat zijn grafschrift waarheid behelst! 
Ja, hij was de liefde der burgers, de schrik der vijanden, het bederf der zeeroovers, de handhaver 
van den handel, die zijn Vaderland in vijftig zeeslagen verdedigde, en den 10den Augustus, 1653, in 
den ouderdom van 56 jaren er voor sneuvelde! 

Men weet het, dat zijn lof van alle kanten bezongen werd, men niet vergat, dat hij de magt der 
Spanjaarden op de reede van Duins den zwaarsten slag toebragt; hij, in magt meestal minder, in 
dapperheid, beleid en moed altijd meerder dan zijne vijanden, en toch staat er voor zulk een' 
Vaderlander nog geen standbeeld opgerigt! Niet alleen in zijn Vaderland, ook in Engeland vereert 
men nog in Tromp den held, den zeeman boven allen, die het eerst groote vloten leerde besturen, en 
het doet den vaderlander goed, die zijne beeldtenis in het hospitaal te Greenwich te midden der 
Engelsche zeehelden ziet prijken, hem steeds den great van Tromp hoort noemen.

In de derde klas was mijn, leraar Frans ook mijn mentor. Hij had een Franse naam: Jacques 
Lagrand. Hij kwam op huisbezoek en hij stelde zich voor: “ zegt u maar Jacques.” En mijn moeder 
meteen: “ Zegt u dan maar Liefje” Ha hij werd rood als een tomaat.
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