
 Waterdrinker in Bobeldijk

Een stel jonge mensen met ambitie uit West-Friesland.

Pieter geboren in Bobeldijk, zoon van een boer: Cees Waterdrinker

Cees Waterdrinker was boer maar al jong rentenier en voor de 
bijverdienste was hij ook kwakzalver.  Nee raik was hij niet. Gezond 
maar arm…staat er naast de foto. Ze hadden geld genoeg maar 
geen geld over. Als hij streng was voor de kinderen sprak hij: “Jelui 
groeien op voor galg en rad. Zondag voor straf naar de kerk!” Cees 
stond bekend als een man van practical jokes maar ook als een 
“strijer”. Hij bereed een driewieler en rookte lange pijpen en 
“pandoerde”. Cees placht wel eens op te scheppen dat een van zijn 
voorvaderen een zeeheld was geweest onder Tromp. Als hij wat te 
veel op had placht hij te zeggen: Ik ben Piet van Oranje en ik wil 
naar zee. Het geld rinkelde op de schoteltjes als de mannen 
opgewonden met de vuisten op tafel sloegen en opa vloekte: “God 
riep me!” Als hij ’s avonds bij opa in de bedstee kroop ging hij eerst 
met een opgevouwen krant op muggenjacht.



Muggen ja….. ik herinner me dat mijn moeder me vertelde dat mijn oma in haar jonge jaren 
geplaagd was  door de derdedaagse koorts, zoals dat heette, malaria. Denken we tegenwoordig 
meest aan de tropen als het gaat om deze ziekte voor de oorlog kwam het ook in de natte 
gebieden van Nederland veel voor.

En opoe? Opoe kwam uit Hoorn. Ze was niet van de armen dat zie je. Ze was een 
herbergiersdochter. De herberg van haar vader in een of ander West-Fries dorp had flink geld in t 

laatje gebracht en vader Pieter Hoff reisde 
veel naar de beurs in Amsterdam om daar 
zaken voor zijn klanten te behartigen.

Opoe, Liefje Hoff

En opoe? Opoe kwam uit Hoorn. Ze was niet 
van de armen dat zie je. Ze was een 
herbergiersdochter. De herberg van haar 
vader in een of ander West-Fries dorp had 
flink geld in t laatje gebracht en vader Pieter 
Hoff reisde veel naar de beurs in Amsterdam 
om daar zaken voor zijn klanten te 
behartigen.

Opoe kon verrukkelijk koken. Ze braadde het
vlees in echte roomboter  en er werd gegeten 
met ijzeren drietandjes met benen heftjes 
(bestek)
Opoe zag altijd wat zwart doordat ze turf van
eigen land stookten. Koken met roomboter 
maar anders ook zuinig, om het theelichtje in
de kamer aan te steken werd er met een 
gebruikte lucifer een vlammetje van het 
fornuis gehaald. Dan werd er geschemerd. 
Er werd even rustig aan gedaan, er werden 

verhalen verteld. De theelichtjes cultuur bleef bij mijn moeder hoog in t vaandel staan. 
Oom Arie had tekentalent naar het schijnt. Op zijn veertiende jaar kreeg hij zelfs heuse tekenles. 
In de stad hoorn. Maar zijn vader liet dat niet lang gebeuren. Hij zag er spoedig geen brood 
meer in. 

Oom Arie, in de archieven van Sijbekarspel bekend als de dorpstimmerman werd later de 
lievelingsoom van mijn 
moeder. Ze logeerde er 
meer dan eens en het 
gemeenschappelijk talent 
voor tekenen zal daarbij 
een rol hebben gespeeld. 
Ze verstonden elkaar. Geen
wonder dus dat ze daar 
tekende .

  De beschrijving van het 
interieur naar aanleiding 
van een tekening van oom 
Arie:
In de bedstee in de 
boerderij van vroeger hing



een beddenkwast, om je aan op te trekken. Voor de bedstee stond een beddenbankje. Op de 
beddenplank stond een olielampje of een kaars. In de jonge tijd van Jannie werd de 
petroleumlamp nog steeds gebruikt. „Sommige hanglampen waren voorzien van koper en 
beschilderd glaswerk. Dit glas nam veel licht weg, maar men was niet veel licht gewend in die 
tijd.” 
Ik heb zowaar een paar  tekeningen uit haar jonge jaren kunnen vinden maar dit schrijvende 
bedenk ik hoe anders dat nu is dan vroeger. Er wordt veel meer bewaard en dat is ook makkelijk, 
je kunt het in elk geval op foto vastleggen: tandjes, tekeningen, knutselwerkjes tekeningetjes. 
Maar...kindertekeningen van grote kunstenaars uit het verleden zijn zeer zeldzaam . Hoe zou 
Rembrandt eigenlijk getekend hebben toen hij 8 was?



Cees Waterdrinker had zijn boerderij, de tweede, wijselijk verkocht. Bijtijds, het waren bar 
slechte tijden op het platteland. Daardoor waren zijn zoons wel beiden werkloos geworden. Piet 
en broer Arie begonnen een fietsenmakerijtje. Arie was meen ik in de leer geweest bij een 
timmerman en ook op een tekenschool. Hij bouwde zijn eigen huis en toen de radio was 
uitgevonden leverde hij zelfgebouwde radio’ s. iemand met wat ze noemden “gouden handen” .

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
et haar moeder.

                          “Piet Waterdrinker, bariton & derde van links op de allerbovenste rij van de foto,

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.

Afbeelding 1: een smederij uit 
de familie,mijn opa? 



Mijn opa Pieter stond bekend als 
een spaarzame jongen. West 
Friesland was en 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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