
De jeugd van Opa Pieter Waterdrinker

Liefje:
Pieter Waterdrinker was een boerenzoon met 

ondernemingsgeest. Op de boerderij van zijn vader had hij leren smeden. Hij 
zette een fietsenmakerijtje op poten met zijn broer Arie. Later startte hij een 
bedrijfje op met Klaas Raven uit het nabijgelegen Barsingerhorn Het 
Zagenhuis in Krommenie. 
Arie ging ook een andere kant op hij werd timmerman, een bekend en geliefd 
ambachtsman in Sijbekarspel waar hij zich met zijn gezin vestigde. In de 
annalen van de historische vereniging is hij de dorpstimmerman. 

Bij Piet leek het goud ook in 
de keel te zitten. Hij kon ook
goed praten en dat ook 
zonder West-Fries accent. 
Hij was ook goed in het 
schrijven van brieven, 
levendig en nagenoeg 
zonder taalfouten, in een 
prachtig en zeer persoonlijk 
handschrift. 
Mijn vader “Piet 
Waterdrinker, bariton & 
derde van links op de 
allerbovenste rij van de foto,
had een piano gekocht en er 
van de dirigent Willem Saal 
een beetje op leren spelen. 

Dat is hij lang blijven doen maar nooit van blad, wat hij denk ik ook niet kon. 
Op die piano moest ik later vanaf mijn zesde  jaar oefenen. Naast ons woonde 
een pianolerares:  mejuffrouw Murray Bakker met haar moeder.

De Wognummers

Dit koor onder leiding van 
Willem Saal haalde zelfs 
internationale successe. Het 
geheim van de dirigent was dat 
hij in West-Friesland alle dorpen 
waar een zangvereniging was 
afging om er de beste zangers 
van naar zijn eigen koor te 
lokken. Er werd meer dan een 
keer per week geoefend, de 
zangers kregen solfegelessen en 



leerden de uitspraak van de vreemde talen. Er werd veel gereisd voor optredens en er werden 
zelfs geluidsopnamen gemaakt.

Pieter was dus ook geen Wognummer maar een Bobeldijker en eigenlijk lid van het koor in 
Berkhout.
Het koor was een semi-beroepskoor geworden, ze traden op door heel Nederland en zelfs door heel 
Europa. Er werd veel geld verdiend en zo ontstond er laaiende ruzie over de inkomsten. 
Verschillende leden bedankten. Voor Pieter het sein om te stoppen. 

Mijn opa Pieter was ook een zuinige jongen. West Friesland is nog steeds bekend om de kermissen. 
Mijn Opa hield zijn kermis dubbeltjes heel . 

Opmerkelijk is dat, zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen…..geen 
grote  kermisliefhebbers.
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