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Inleiding
In dit interview vertelt Koos Smit over zijn opa
Jacobus (Jaap) Smit en zijn vader Jacob (Jaap) Smit.
Jacobus Smit, geboren 30 juli 1862 te Wognum, over-
leden 27 september 1919 te Wognum, zoon van Pieter
Smit en Jannetje Bakker. Gehuwd met Elisabeth
(Betje) Groot op 21 april 1887.
Jacob Smit, geboren 4 februari 1888 te Wognum,
overleden 31 december 1951 te Wognum, zoon van
Jacob Smit en Elisabeth Groot. Gehuwd met Sybregje
(Bregje) Louter op 10 juni 1920. Later gehuwd met
Catharina Thecla (Cato) Spruit op 15 mei 1930.
Koos Smit: ‘Ik kon uitstekend met mijn vader over-
weg en heb vroeger heel veel tijd met hem doorge-
bracht en met hem gepraat. Als klein kind al was ik
dikwijls bij hem als hij aan het werk was. Vader was
namelijk “bar sels” (kon slecht alleen zijn). Hij vroeg
vaak of ik met hem meeging, het maakte dan niet uit
of ik wat deed. Veel van wat ik hieronder vertel, heb
ik van vader gehoord.’

Opa
‘Opa werd op 30 juli 1862 geboren in huis nr. 77 aan
de Kerkebuurt in Wognum. Waarschijnlijk het huis
naast de Hervormde kerk, waar nu koster Geurtsen
woont. Een jaar later verhuisde het gezin Smit naar
een klein werkmanshuisje aan de Oosteinderweg dat
eigendom was van de burgemeesters Commandeur.
Opa’s vader, Pieter Smit, was 40 jaar lang boeren-
werkman bij de burgemeesters Commandeur, die in
een boerderij aan de overkant woonden (nu woont
Kees Groot op de plaats waar deze boerderij heeft

gestaan). Pieter Smit en Jannetje Bakker kregen vijf-
tien kinderen, waarvan er negen als baby of kleuter
stierven, wat in die tijd normaal was. Als boeren-
werkman moest je eigenlijk altijd beschikbaar zijn.
Zo kwam het regelmatig voor dat Commandeur
’s avonds om 11 uur met zijn vrouw van een avondje
uit thuiskwam. Overgrootvader Pieter Smit lag op dat
tijdstip al uren in bed. Immers, hij moest om 4 uur
opstaan om bij zijn werkgever de koeien te melken.
Dat weerhield Commandeur er niet van om hem
wakker te bellen (er zat een bel aan de wagen). Hij
moest aantreden om de paarden uit te spannen. Ook
moest hij de dieren op stal zetten of ’s zomers, in het
land brengen en de wagen op de dars rijden. Daarna
kon hij weer naar bed.
Na de lagere school begon opa met werken, o.a. ook
bij de burgemeesters Commandeur. Hij was een harde,
goede werker met een goed inzicht in het werk. Een
van zijn gezegdes was: “Goed gereedschap is ’t halve
werk”. Ook in zijn schaarse vrije tijd was hij niet lui.
Het kwam wel voor dat hij lopend naar de Beemster
ging om te “vrijen”. Alleen of met een kameraad ging
hij naar een adres waarvan hij wist dat er een of meer
meisjes woonden. Ze klopten aan en mochten binnen-
komen. Als ze van de betreffende meisjes een stoel
kregen, dan mochten ze blijven en kregen ze een
“koppie” en wellicht een paar kleine zoentjes bij het
afscheid. Kregen ze geen stoel, dan was het van
“goedenavond, goed weer”, een teutpraatje en dan
moesten ze weer gaan. Dit was voor de jongens in die
tijd een manier om een vrouw te ontmoeten. Een

andere manier was: naar de kermis gaan.
Daar kwamen veel meisjes uit andere dorpen.
Opa werd wel “kroeze” (parmantige) Japie
genoemd omdat hij altijd zo keurig gekleed
ging.’
‘Opa trouwde op 21 april 1887 met Elisabeth
(Betje) Groot uit Spanbroek (geboren
4 februari 1864 te Spanbroek, overleden
7 februari 1945 te Westwoud, dochter van
Jacob Groot en Grietje Beemster). Ze gingen
wonen in een klein boerenstolpje in Wadway
(huis nr. 222), schuin tegenover de voor-
malige herberg “De Stoomboot”.
De boerderij werd in tweeën (soms zelfs in
drieën) bewoond.

Karin Zult-Smit
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Foto ± 1903. In het kleine huisje links woonde overgrootvader

Pieter Smit met zijn gezin van ± 1863 tot 1900.
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In 1951 is de boerderij gesloopt. Er staat nu een klein
wit huisje waarin nu Trien de Boer woont (Wadway
nr. 20). Opa was boerenwerkman. ’s Winters werkte
hij van 6 tot 6 en ’s zomers van 5 tot 7, zes dagen in
de week. En zondags moest hij nog komen melken.
Opa was niet groot (1,65 m.) maar ijzersterk. Een van
de krachtsporten in die tijd was het optillen van een
mudzak met inhoud, terwijl je in een halve muds-ton
of -vat (50 liter) stond. Dat mud werd dan naast de
ton op de grond gelegd en dat moest je dan buiten je
macht optillen en op je schouders zien te krijgen. Nou
had je in die mudden (100 liter) nog verschillen in ge-
wicht. Een mud haver was 130 pond, gerst 140 pond,
tarwe 150 pond, bonen en groene erwten 160 pond en
grauwe erwten 170 pond. Alleen de allersterksten red-
den het om een mud grauwe erwten op hun schouders
te krijgen, maar daar hoorde opa dan ook bij. In café
De Stoomboot is hij jarenlang uitsmijter geweest tij-
dens de Wadwayer kermis.

Vrij drinken uit het weivat
‘Op 4 februari 1888 werd vader geboren. Hij was de
oudste van vijftien kinderen waarvan er negen als
baby of kleuter overleden (zoals dat ook in het gezin
van zijn grootouders was gebeurd). Een meisje stierf
op 18-jarige leeftijd aan tbc, zodat er nog vijf over-
bleven: Jaap, Jantje, Grietje, Neel en Aafje. Vader
werd, toen hij klein was “ ’t witte skeip” (schaap)
genoemd omdat hij wit haar had. Later werd het
“skorre Jaap”: hij had een schorre stem doordat één
stemband verlamd was geraakt na een kinderziekte.
Tot mei 1897 werkte opa bij de Heren Tool (Piet Tool
de herenboer) aan de Westeinderweg, waar later de
familie Blauw woonde en nu de zoons Jan en Theo.
Opa was verhuurd voor 6 gulden per week, drie keer
per week een halve kan melk en vrij drinken uit het

weivat. Gewoonlijk voerden ze wei aan de
varkens. Hij woonde toen in het voorhuis van
Jaap Beerepoot (thans Westeinderweg 14). Ieder
jaar per 1 mei werd hij opnieuw ingehuurd en
werden de arbeidsvoorwaarden vastgesteld. In
april 1897 kreeg hij te horen dat hij wel kon
blijven maar dan voor een dubbeltje minder,
f. 5,90 per week. Dat beviel hem niet en hij ging
op zoek naar ander werk. In Bovenkerk, bij
Amstelveen, kon hij 7 gulden per week ver-
dienen. Op 27 april 1897 vertrok hij met zijn
gezin naar Bovenkerk en bleef daar 5 jaar
wonen. Vader zat toen nog op de lagere school.
Hij kon goed leren, wilde graag schoolmeester
worden, maar daar was geen geld voor. Al heel
jong werkte hij bij een wiedbaas. Een wiedbaas
nam werk aan bij akkerbouwers en jongens als
vader moesten dan onkruid wieden tussen allerlei
soorten gewassen voor een paar cent per uur. Als
ze met kluiten gooiden, kregen ze 1 cent boete.

Tweemaal per week bracht hij vóór schooltijd kranten
rond, die hij lopend met de kinderwagen uit Uithoorn
moest halen. Ook werkte hij nog bij een slager. Hij
moest zijn ket (paard) vasthouden.
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Foto 1951 (genomen net voordat de boerderij gesloopt werd)

Geboortehuis van Jacob Smit (vader) (4-2-1888).

Deze boerderij stond schuin tegenover de voormalige

herberg ‘De Stoomboot’, naast de doorrijstal te Wadway.
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Op zout en brood
‘Op 16 april 1902 gingen ze weer terug naar Wognum.
Reden voor het vertrek uit Bovenkerk was, dat de
zeden daar te ruw waren, zo dicht onder Amsterdam.
Opa was bang dat vader op het verkeerde pad zou
raken. Ze gingen eerst weer een tijdje in het huis van
Jaap Beerepoot wonen. Daarna verhuisden ze naar
een ander huis aan de Westeinderweg. Dit huis stond
tussen Westeinderweg 47 (thans Jan Koning) en
Westeinderweg 45 (thans garage Schipper).
Opa ging toen los te werk, hij had dus geen vaste
baas. Dan kon je meer verdienen. Maar in de winter,
als het vroor, dan was er geen werk, en geen inkomen,
want sociale uitkeringen waren er niet. Er is één
winter geweest waarin hij niet meer dan f. 1,50 heeft
verdiend. Dat was voor een dag sneeuw ruimen in
opdracht van de gemeente. Verder was er die hele
winter geen werk. Anders kon je baggeren in de
winter, of spitten of ploegen. Maar als het vroor of
als er een pak sneeuw lag, dan was er op het land
niks te doen. En wat er in huis aan werk was, daar
hadden ze de vaste arbeiders voor. Ik weet niet meer
welke winter het was, maar het moet een strenge
winter geweest zijn. ’s Winters waren de lonen ook
lager, niet meer dan f. 3,60 per week. Het was dan
bittere armoede. Het kwam regelmatig voor dat opa
de hele dag aan het baggeren was op zout en brood.
Geen boter, geen beleg, alleen wat zout om het brood
een beetje smaak te geven.
Hij heeft later nog wat vaste bazen gehad: Elias
Koster (Wadway), Gerrit van Leverink
(thans Westeinderweg 20) en Arien Helder
(eveneens Westeinderweg 20). In 1913
kwam Ariën Helder op de boerderij van
Gerrit van Leverink. De dag voordat er

boelhuis zou worden gehouden, heeft Van Leverink
zich opgehangen. Weer later zaten Willem Berkhout
en zijn zoon Arie op deze boerderij. Eigenaar was het
Bijbelgenootschap (uit Hoorn?). In 1978 kocht Arie
Berkhout de boerderij van het Bijbelgenootschap.

Vader
‘Vader was 14 jaar toen ze in Wognum terugkwamen.
Een leeftijd waarop je als volledige arbeidskracht
meetelde. Vader was net als opa boerenwerkman. Hij
werkte bij verschillende bazen. Eerst enkele jaren bij
Koedoder voor f. 2,50 per week. Daarna vertrok hij
voor een jaar naar Piet Leeuw in Avenhorn (1906).
Van Avenhorn ging hij naar de Beemster (1907), ver-
volgens naar Abbekerk (1908), Wognum (1908),
Harenkarspel (1909), de Beemster en weer terug naar
Wognum (1913). Hij stond om vier uur op, at wat
brood en ging lopend naar het werk. De verhouding
met de baas was meestal wel goed. Je moest gewoon
je werk doen. Je had niks te vertellen, maar je werd
goed behandeld. Het werktempo lag niet zo hoog.
Gewoon normaal rustig doorwerken. Zomers als het
druk was, moest er wat harder worden gewerkt, maar
het tempo lag gemiddeld lager dan nu. Een boer met
24 koeien had 3 vaste arbeiders in dienst, 8 koeien
per man. Als de boer jong was, dan werkte hij zelf
mee en konden ze met een knecht minder toe, maar
kwam hij boven de 50, dan begon hij het al wat
rustiger aan te doen.
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Foto ±1909. Jacob Smit (vader) ± 21 jaar

Zaadhandel van Piet Koomen in Wadway, op de hoek van ’t War.
Is later verplaatst naar Opmeer. De weg aan de voorzijde is ’t War.
Vlnr: Piet Koomen jr. op hondenkar (zoon van Piet Koomen sr.),
        Piet Koomen sr. (directeur zaadhandel),
        Jan Koomen (zoon van Piet Koomen), Siemen de Boer,
        Jacob Smit (vader), werkte bij zaadhandel 1913-1917,
        Grietje Koomen (achter schuur, dochter van Piet Koomen sr),
        Dorus Koomen (zoon van Piet Koomen sr.).
Het paard van Jacob Smit heette ‘Harry’, van Jan Koomen de
‘Koningin’, van Siemen de Boer ‘de Zwart’.
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Destijds hadden bijna alle boeren een gemengd
bedrijf. Behalve koeien hadden ze een stuk land
waarop ze van alles verbouwden: tarwe, haver voor
de paarden, gerst voor de varkens, bonen, erwten,
bieten voor de koeien.
Vader heeft eens met wat kameraden een geintje uit-
gehaald in de nacht van oud op nieuw. Bij alle
boeren in Wadway hadden ze de mestkruiwagens
weggehaald en achter op het land in een kuil ge-
reden. De volgende ochtend toen de boer zijn koeien
wou mesten, was zijn kruiwagen weg. Hij dacht bij
zichzelf, dan maar een kruiwagen bij de buren lenen.
Maar de buren kwamen ook al aanlopen om een
kruiwagen te lenen. Pas in de loop van de dag von-
den ze achter op het land die 22 kruiwagens terug.
Gelukkig konden ze er om lachen.
Van 1913 tot 1917 werkte vader bij Piet Koomen
Zaadhandel (graan- en zaadhandel, foeragehandel,
koevoer, etc.), op het hoekje van ’t War en de
Spanbroekerweg. Later is het bedrijf naar Opmeer
gegaan. Vader bracht het graan, de erwten, bonen,
veekoeken, etc. naar de boeren. Hij zat op een wagen
met 1 of 2 paarden ervoor.

Voor zichzelf
‘Op 29 november 1916 kocht opa vier bunder land
op de Grote Zomerdijk en begon voor zichzelf. Vader
moest toen thuis komen werken. Een jaar later, in
1917, werd er een nieuw huis op gezet. Dit huis (nr.
13/15) wordt thans bewoond door Henk Smit, een
achterkleinzoon van opa. De banken gaven in die tijd
niet zoveel geld. Gelukkig had vader nog wat spaar-
geld, 1500 gulden, een heel bedrag als je bedenkt dat
het weekloon in die tijd ongeveer 10 gulden bedroeg.
Opa heeft maar een paar jaar plezier gehad van zijn
eigen bedrijf. Hij kreeg maagkanker en had veel pijn.
Vlak voor zijn dood is hij nog geopereerd. In het
patiëntenboek van het St. Jans Gasthuis te Hoorn
staat het volgende: Als 115e patiënt van het jaar 1919 ,
opgenomen 2-8-1919 (klasse C = 3e klasse; f. 1,50
per dag). Ontslagen 7-9-1919. Geopereerd door
dr. Kortebos. Totale kosten f. 74,–.
Het mocht allemaal niet baten. Op 27 september 1919
stierf hij op de leeftijd van 57 jaar.’

Vader was toen 31 jaar en had al wat jaren verkering
met Sybregje (Bregje) Louter (geboren 28 september
1895 te Sijbekarspel, overleden 16 april 1929 te
Wognum, dochter van Frederik Louter en Trijntje
Hoek). Voor zijn dood had opa nog gezegd dat vader
niet voor zijn 36ste moest trouwen omdat hij bang
was dat het bedrijf dan failliet zou raken. Want als je
trouwde, kwamen er meteen kinderen en dat kostte.

Foto 1917. Vlnr: Grietje Beemster, Jacob Smit (opa),

Betje Groot (dochter van Grietje Beemster, vrouw van

Jacob Smit), Pieter Smit (broer van opa), Jane Groot

(dochter van Grietje Beemster, vrouw van Pieter Smit)
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Niettemin is hij een jaar later, op 10 juni 1920, met
Bregje Louter getrouwd. Ze gingen inwonen bij opoe
Smit. Opoe hertrouwde later met Piet Boots, een
weduwnaar uit De Goorn, en verhuisde op 8 juli
1925 naar de Kerkstraat. Ze betrokken het huis naast
de jongensschool, waar nu Claus Ursem woont.
(Opoe bleef hier tot 24 oktober 1944 wonen. De laat-
ste maanden van haar leven, ze stierf op 10 februari
1945, woonde ze bij haar dochter Grietje in Zwaag-
dijk-Oost.)
Vader ging toen alleen verder op het bedrijf, dat in-
middels de helft kleiner was, 2 bunder (de andere
helft was verkocht). Ze verbouwden aardappelen,
bonen, erwten, spruiten en later witlof.
Vader en zijn eerste vrouw, Bregje Louter, kregen
samen 10 kinderen, waaronder 3 tweelingen. Het
jongste meisje stierf enkele uren na de geboorte.
Gerarda, het zevende kind stierf op 16-jarige leeftijd
aan vallende ziekte (epilepsie).’

Zware longontsteking
‘In het voorjaar van 1929 kregen vader en zijn eerste
vrouw allebei een zware longontsteking. De ziekte
ging gepaard met hoge koorts. Veel mensen gingen
eraan dood. De negende dag was beslissend. Je ging
dood of je knapte op. Er was nog geen penicilline.
De dokter kon weinig doen. Terwijl vader nog hoge
koorts had stierf zijn vrouw op 16 april 1929. Ze was
7 maanden in verwachting van haar tiende kindje.
Toen ze haar laatste adem uitblies, werd het kindje

met de keizersnede gehaald. Het werd nog gedoopt
en stierf kort daarna. De moeder lag in de kist met
haar kindje in de armen. Al die tijd was vader dood-
ziek en buiten bewustzijn. Zelfs de begrafenis heeft
hij niet meegemaakt. Maar hij overleefde het en bleef
ontredderd achter met negen jonge kinderen, waarvan
de oudste nog maar net acht jaar was.
Al tijdens de ziekte van hun ouders werden zes van
de negen kinderen uitbesteed: Piet en Arie van één
gingen naar Jan Huisman op de Zomerdijk, Gré en
Marie van bijna vier gingen naar de zusters, Lies van
zes kon bij Piet Ootes terecht en Gerarda van twee en
een half kreeg opvang bij Jo Korver, bij wie mijn
moeder, Cato Spruit, huishoudster was (van 1923 tot
1930). Trien, Freek en Jaap bleven thuis. In het begin
was opoe veel over huis en ook de buren hielpen
mee. Na enige tijd kreeg vader een huishoudster,
Marie Tesselaar, die later met Piet Romein van de
Zomerdijk trouwde. Omdat vader straatarm was, had
de pastoor twee rijke boeren bereid gevonden om de
huishoudster te betalen. Zij zegden toe de huishoud-
ster te betalen zolang als dat nodig was. In dit geval
hertrouwde vader na een jaar, maar voor hetzelfde
geld had hij zeker acht jaar hulp nodig gehad, want
Trien, de oudste dochter, was nog maar net acht jaar.
Die twee boeren waren Biersteker en Hillebrand
Klaver. Dat waren mensen zonder kinderen, grote
boeren. Hier is nooit ruchtbaarheid aan gegeven, ik
hoorde het pas jaren later van mijn moeder.
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Foto ± 1920.

Sijbregje Louter (eerste vrouw van vader)
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Het heeft lang geduurd voordat vader weer kon
werken. Gedurende de hele zomer van 1929 heeft opa
Boots (de tweede man van opoe) samen met de
naastenliefde het bedrijf gerund. Over vaders ziekte
in die zomer werd thuis nooit gepraat, maar later heb
ik van oudere mensen van de Zomerdijk gehoord, dat
hij in die tijd eigenlijk overspannen was.’

Roeping
‘Gerarda heeft dus tijdelijk bij Jo Korver gewoond
waar ze werd verzorgd door zijn huishoudster, mijn
moeder, Cato Spruit (geboren 12 februari 1902 te
Lutjebroek, overleden 22 september 1983 teWognum,
dochter van Jacobus Werenfridus Spruit en Elisabeth
van Straten). Elke zondag ging mijn moeder met
Gerarda naar vader op de Zomerdijk zodat Gerarda
haar vader kon zien. Door die wekelijkse contacten
leerden vader en moeder elkaar kennen, ze kregen
verkering en vader vroeg haar ten huwelijk. Ze
trouwden op 15 mei 1930. Gelovig als mijn moeder
was, beschouwde ze deze stap in haar leven als een
roeping, een levenstaak die haar door God gegeven
was. Samen kregen ze nog tien kinderen: Bertha,
Koos, Piet, Wim, Thea, Gerard, Afra, Elly, Adri en
Leo. In totaal negentien kinderen, waarvan er vier
elders opgroeiden.’
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Foto 1931. Cato Spruit (moeder,

tweede vrouw van vader) met oudste

dochter.

Foto Augustus 1929. Gezin van Jacob Smit en Sybregje Louter.

        Deze foto is genomen vier maanden na het overlijden van Bregje Louter.

        Het gezicht van Bregje Louter is geplakt op de persoon van Trien Hooiveld *).

Vlnr: Freek, Lies, Jaap, Jacob Smit (met Arie voor zich), Trien, Bregje Louter (met

        Piet op schoot), Marie, Gré en Gerarda.

*) Trien Hooiveld is de voriuw van Jan Huisman en stiefmoeder van Piet en Gré Smit.
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‘Thuishaalders’
‘Gerarda en Lies kwamen weer thuis wonen maar
Piet en Arie bleven bij Jan Huisman en Marie en Gré
gingen naar Jan Rood in Nibbixwoud. Beide echt-
paren hadden zelf geen kinderen. Feitelijk werden ze
geadopteerd, alleen hadden ze daar in die tijd een
andere naam voor: thuishaalders werden ze genoemd.
Later hebben ze nog twee kinderen onderling geruild
zodat ze elk een jongen en een meisje hadden.
Marie en Arie, die bij Jan Rood in Nibbixwoud
waren thuisgehaald, kwamen eigenlijk nooit thuis.
Piet en Gré, die bij Huisman op de Zomerdijk
woonden, kwamen iedere dag langs als ze naar
school gingen, maar eigenlijk kwamen ze nooit aan.
Ze wisten wel wie hun echte vader was, daar is nooit
geheimzinnig over gedaan. Of er officieel sprake was
van adoptie, weet ik niet, ik denk dat er weinig
beschreven is, het ging vroeger allemaal op z’n jan-
boerenfluitjes.’

Werkverschaffing
‘In de jaren dertig, crisistijd, hadden alle bouwers het
slecht. Dat gold ook voor ons. Het was hard werken
en zuinig leven. De prijzen waren erg slecht. Er
draaide veel door. Het aanbod was groter dan de
vraag. De vraag was klein omdat mensen geen geld
hadden om wat te kopen. Kinderbijslag bestond in
die tijd nog niet. Vader werkte ’s winters in de werk-
verschaffing en verdiende dan 12 gulden per week.
Hij moest daar zwaar werk doen: ‘sloten’. Eerst
moest hij schotten in de sloot plaatsen om een stuk
sloot af te sluiten. Vervolgens moest hij het water er
uit scheppen en daarna moest hij de bagger met een
schep (z.g. boezemschop) over het land gooien.
Ik weet nog goed wat we toen aten. Het warm eten
bestond uit drie gangen. Eerst een schep bonen of
erwten voor de eiwitten, vervolgens aardappelen en
groenten met vet en daarna pap toe. Vlees zagen we
nooit. Wel hadden we één keer in de week (zondags)
soep met taaie zenen. Op woensdag aten we altijd
wittekoolprak. Daar was weinig aan. Of uienprak
(wortelen met uien) waarvan de uien nooit gaar
waren. Moeder zei dat je de groenten niet te gaar
moest koken anders kookte je de vitamines eruit.
Moeder sneed het brood en maakte het klaar. Je
kreeg dan 2, 3 of 4 sneeën brood, afhankelijk van je
leeftijd. Er ging boter op met suiker of jam van
rabarber of pruimen. En soms bloedworst of kaas.’

Karbonades, spek en ham
‘In de oorlog was het een stuk beter voor de boeren
en bouwers. Er kwam weer vraag naar producten en
de prijzen gingen omhoog. We hadden zelf varkens
en slachtten er ieder jaar een paar. We maakten daar
karbonades, spek en ham van. In 1940 hadden we
evacués uit Nederhorst den Berg. Een vrouw met

twee kleine kinderen, Rika Water. Haar man zat in
het leger. Door het rijk werden deze mensen her en
der ondergebracht. Ze zijn maar een maand gebleven.
Zomer 1944 kwam Gerard Snoeks als onderduiker. In
september van dat jaar, toen de geallieerden arriveer-
den, kwam ome Willem uit Limburg met vrouw en
kinderen bij ons. Ze waren er nog maar net een paar
dagen toen hun derde kindje werd geboren. Ze zijn
tot het einde van de oorlog gebleven. In oktober
kwamen Flip en Leo Gieling erbij. Dit waren twee
kinderen van een neef van vader uit Amsterdam. En
broer Freek kwam weer thuis, nadat hij was gevlucht
uit Duitsland. We woonden dat jaar met 21 mensen
in huis. Toen Trien het klooster inging, kwam Lies
weer thuis. Ze kreeg verkering met Gerard Snoeks.
Zodra de pastoor dat hoorde, moest Gerard Snoeks
onmiddellijk het huis uit. Meteen de volgende dag al
werd hij bij Hoogewerf ondergebracht.’

Gerarda
‘In de oorlog overleed Gerarda. Ze was pas zestien
jaar. Ze leed aan vallende ziekte (epilepsie) waarvoor
in die tijd nog geen medicijnen waren. Er moest altijd
iemand met haar mee als ze ergens naartoe ging. Een
weg met sloten was levensgevaarlijk als ze een aan-
val kreeg, want water trekt aan, zei men vroeger. Ik
ben veel met Gerarda opgetrokken. Schoenen
poetsen, straat wieden en niet te vergeten aardappels
schillen. Uren heb ik samen met haar op een bankje
gezeten met de pan aardappels tussen ons in. Vaak
was ze korzelig en triest. Ik weet nog dat ze zei:
“Wat heb ik aan mijn leven, niks”. Ze zag natuurlijk
wel in dat haar leven doodliep en steeds beroerder
werd. Huwelijkse kansen had ze niet met die zware
aanvallen en verder kon ze nauwelijks alleen weg.
Toen ze een jaar of vijftien was, heeft ze nog een
klein jaartje in Benningbroek bij tante Im gewerkt. In
de huishouding voor dag en nacht. Bertha en ik
moesten dan altijd met haar meelopen tot Benning-
broek als ze zondagavond weer voor een week heen-
ging. We gingen dan dwars over, door het land, dat
scheelde bijna de helft in afstand. Als we dan 200
meter van Benningbroek af waren, mochten we niet
verder meelopen. Ze wilde niet dat de mensen daar
zouden zien dat ze werd weggebracht.
Haar gezondheid verslechterde gestaag en uiteinde-
lijk kwam ze bij de zusters in het St. Agnes gesticht.
Na een paar maanden overleed ze op 13 januari 1943.
Een dag later, op 14 januari, werd haar broertje Adri
geboren. Vader moest op het gemeentehuis twee
kinderen tegelijk aangeven, één geboren en één
overleden.’
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Razzia
‘Op 14 maart 1944 was er een razzia in Wognum.
Zo’n 30 man was ’s morgens vroeg vanaf de Zomer-
dijk het land ingegaan en hield zich verborgen achter
de Rijndijk. Broer Freek en Gerard Snoeks waren
daar ook bij. Om een uur of één kwamen ze weer
naar voren. Ze dachten dat de kust veilig was.
Ondertussen hadden de Duitsers de boerderij van
Roemer aan de Kerkstraat (waar nu Ad Veken woont)
in brand gestoken. We stonden met z’n allen op de
dijk te kijken naar die brand van Roemer. Ineens
schreeuwde Bertha: ‘landwachters!’ En jawel, er kwa-
men negen landwachters op de fiets aan. Gerard
Snoeks en broer Freek renden weer snel het erf op en
het land in. Maar de landwachters stapten van de fiets
af, legden hun geweren aan en begonnen te schieten
op Gerard en Freek, die zich vervolgens in een
greppel lieten vallen. Daarna stapten ze op de fiets en
reden weg. Gewoon mazzel voor Freek en Gerard.
Een paar uur daarna zagen we 144 man over de
Zomerdijk voorbijfietsen. Dat waren de mensen die
tijdens de razzia waren meegenomen. Via de Zomer-
dijk gingen ze naar Alkmaar. Daar zouden ze op de
trein stappen. Van die 144 mensen zaten een stuk of
tien bij een ander achterop omdat er te kort fietsen
waren. (De Duitsers hadden al heel wat fietsen ge-
vorderd). Heilige Teun (Ootes) zat bij meester Ebbing
achterop. Teun was armmeester en hotemetoot in de
kerk. Ze moesten in eerste instantie naar Duitsland,
maar de oorlog liep ten einde en ze kwamen niet
verder dan Zeddam. Ze werden ingekwartierd in een
school en moesten daar, geloof ik, putjes graven.
Maar weinig mensen weten, dat enkele weken na de
oorlog negen Georgiërs in de tuin van Piet Romein
aan de Zomerdijk hebben gebivakkeerd. Ze hebben
daar een paar weken gezeten, in een stel oude tenten.
Ze waren van Texel gevlucht. Naderhand zijn ze door
een Canadese legerwagen opgehaald. Deze Georgiërs
maakten deel uit van het Duitse leger (soort vrij-
willigers). Toen de oorlog bijna was afgelopen, be-
gonnen ze tegen de Duitsers te vechten.’

‘Zoikerd’
‘Ik herinner me nog een grappig voorval van vlak na
de oorlog. leder jaar kwam pastoor een keer op
bezoek, op de meest gekke tijden, altijd onverwacht.
Dat was een hele eer en dat kon je goed merken: het
leek wel of Onze Lieve Heer binnenkwam. Alles
werd opzij gezet en hij werd als een God ontvangen.
Toen ik een jaar of vijftien was, sliep ik boven op
zolder met de andere jongens. Ik nam altijd een po
mee ’s nachts want de wc was buiten. Op een avond,
ik zou bijna naar bed gaan, was ik mijn tanden aan
het poetsen. Ik had de po zolang op tafel gezet want
ik zou toch zo naar boven gaan en dan de po mee-
nemen. Toen hoorde ik de buitendeur opengaan.

Dat betekende dat er bezoek was. Broer Jaap zag de
po op tafel staan, keek naar mij en schreeuwde: “die
zoikerd (pispot) weg, die zoikerd weg”. Omdat hij
naar mij keek, zag hij niet dat het pastoor was die op
dat moment de kamer binnenkwam.’

‘Na de oorlog heeft vader nog een jaar of vier ge-
werkt. Toen werd hij ziek en kreeg hij net als opa
maagkanker. Hij is nog naar het ziekenhuis geweest
voor onderzoek, maar hij bleek overal uitzaaiingen te
hebben. Er was niets meer aan te doen. Op
31 december 1951 stierf hij. Moeder bleef achter met
een heel stel kinderen. Ik was negentien en Leo, de
jongste was nog maar zes. In 1971 verhuisde moeder
met mijn broer Adri naar een aanleunwoning in
Sweelinckhof. Ze hebben daar vier jaar gewoond. In
1975 kocht Adri een huis aan de Jacob Kwastlaan.
Moeder is hier tot haar dood (22 september 1983)
blijven wonen en Adri woont er nog steeds.’ <<

Bronvermelding:

Het interview is aangevuld met informatie van

Adri Smit.

Ook de foto’s en bidprentjes zijn van hem afkomstig.


