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Er waren vroeger veel thuishaalders ín West-Fries-
land.Inonzevorigejaarboekenkwamditbegrip
enhele keren ter sprake in een artíkel. In hetjaarboek
van 2000 (pagina 52) vertelt Herman op den Kelder
uít Nibbixwoud dat hij direct na zijn geboorte bij zijn
tante Sijtje op den Kelder en oom Dirk Doodeman in
huis kwam. Hermans moeder was ernstig zíek en Sijtje
en Dirk hadden geen kinderen. Hun pleegzoon groeíde
bij hen op. Jaap Boots beschrijft in hetjaarboek van
2004 (vanc[f pagina 21) het levensverhaal van Jaap
Ridder, eveneens uit Níbbixwoud. Jaap Ridder werd
geboren ín Obdam als zevende kind in een gezin van
dertien. Zíjn oom en tante Piet de Vries en Breggie
Hoebe konden geen kinderen krijgen. Jaap vertelt: ``Ze
hadden een c[fspraak met m'n vader en moeder. ALls er
weer een baby bij kwam, namen zíj het op één na
jongste kínd voor zes weken mee naar huis in Nïbbix-
woud om vader en moeder wat te ontlasten. Na zes
weken brachten ze het geleende kind weer terug. Toen
mijn moeder in verwachting was van de achtste en op
het einde liep, werd ïk opgehaald door ome Piet en
tante Breggie. Ik was toen éénjaar. Na zes weken
kwam ïk weer terug. Maar een paar weken later
kwamen oom en tante op bezoek, want ze wilden mij
wel weer eens zien. Ze waren zích aan mij gaan
hechten. Toen ze weggingen, zeí m'n moeder tegen
tante: `Jullie mogen Japie nog wel voor een paar weken
meenemen.' Ome Piet ging enkel met dat voorstel
akkoord als ík voorgoed bij hen mocht wonen. Dan
hadden zij ook een kind, waar ze al zo lang naar
verlangden, om voor te zorgen. Vanaf die tijd woonde
ik op de Oosterwijzend en was ik een Nibbíker kríel
geworden. En daar voelde ik me best thuis."
In onderstaand artïkel komen zes mensen aan het
woord, die thuisgehaald zijn in Wognum en Níbbix-
woud.

'Daar was echt mijn thuis'

Joanna Suzanna Neuvel woont in Wognum. Zij werd
geboren op 1 december 1928 in Bovenkarspel en is de
dochter van Stijntje (Christina) Machtel en Piet Neu-

vel. Ze is het vierde kind in het gezin, dat bestaat uit
acht dochters en één zoon. Jo groeide op in Wognum
bij Jantje Machtel (zus van haar moeder). Jantje
Machtel was getrouwd met Kees Beerepoot. Kees
overleed op 6 april 1913 op 3l-jarige leeftijd. Jantje
was toen in verwachting van haar zevende kind
Suzanna, zij werd op ls september 1913 geboren.
In februari 1913 was ook al één van haar kinderen
overleden. Jantje Machtel begon later een winkeltje
aan de Kerkstraat. Het gezin bestond verder uit de
kinderen Agatha (Aagie), Veronica (Vroon), Cornelia
(Neelie), Jacobus (Jaap), hij verongelukte in 1935 op
24-jarige leeftijd, Suzanna (overleden toen zij bijna
twee jaar was), Gerardus (Gert), hij trouwde met
Jaantje Smiers, en Suzanna (San), zij trouwde met
Jan Stam.
Toen Jo bij haar tante in huis kwam, waren haar
neven en nichten al groot. Ze verdienden allemaal.
Tante Jantje, maar ook haar drie oudste dochters
zorgden voor haar. Jo vertelt: "Ik weet niet waarom
ik naar Wognum gegaan ben. Het verhaal gaat dat ik
als baby hier al was. Mijn moeder kwam een keer
naar Wognum en zag dat ik al kon lopen. Ik was altijd

ziek als ik thuis
was, misschien was
het daarom. Ik heb
er eigenlijk nooit
aan gedacht en ook
nooit gevraagd:
`Waarom ben ik

hier?' Ook de
anderen zeiden er
niets over. Het was

Jo doet haar eerste
communie,. hier loopt ze

met de keur.ige kled.ing

die Suzanna Beerepoot

voor haar maakte.
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Schoolfoto van de tweede klas van de Theresiaschool met zuster Lidwina, circa 1936. Voorste rij, v.I.n.r. Mart Blauw, Truus Tool, Tiny Kuip,

EIly van Wesemael, Tiny van Wees, Gré Schouten en Jo Neuvel. Tweede rij: Trien Wijnker, Gré Groen, Vera Ursem, Corrie Heddes, Cathrien

Kuip, Trien Roozendaal. Derde rij: Marth Stam, Alie de Koning, Gré Overboom, Riet Appelman, Agnes Appelman, Mok Bruins, Agie Oootes,

Bora Mooij.Vierde rij: Annie Blom,  Nelie Groen, Vera Huisman, Alie van Stralen, Mien Schouten, Truus Huisman. Laatste rij: Truus Rood,

Martha Rohof, Corrie de Koning, Riet Schutte, Trien Jonker,

een gesloten gezin. Ze waren erg op zichzelf,
ze bemoeiden zich met niemand. Ik weet dat ik een
keer naar mijn vader en moeder geweest ben, achter
op de fiets bij Neelie Beerepoot. Toen had ik een
zusje gekregen: Suzanna.
Het huis was een boerderijtje. Vooraan aan één kant
de winkel en aan de andere kant het naaikamertje
van San. Zij was lerares-coupeuse, ze leidde anderen
op. In dat kamertje was een opklapbed, daar sliep ze.
Achter het winkeltje was de kamer en daarnaast de
alkoof. Daar sliep ik met tante. (Zie ookjaarboek De
Cromme Leeck 2008, pagina 22 e.v.)Ik heb het er
goed gehad. Ik speelde in de schuur of onder de grote
kapberg. Ik heb nog een schoolfoto waar ik op sta met
Marth Bos, de andere thuishaalder, die toen ook op
school zat. Het was dus wel bekend in het dorp, ik
hield ook mijn eigen achternaam. Mijn vader en
moeder kwamen niet, het was veel te ver weg. Ik heb
ze nooit gemist. Later ben ik weer naar hen terugge-
gaan. Maar toen ik twaalf of dertien was, kwam ik
toch weer in Wognum. Ik wilde heel graag terug, ik
wende daar in Bovenkarspel helemaal niet. Ik ging er
naar de meisjesschool. Ik moet er enkele jaren
hebben rondgelopen, maar ik weet er niets meer van.
Dat stuk van mijn jeugd is een beetje weggezakt.
Ik was heel blij toen ik weer in Wognum was! Toen

Foto gemaakt ter ere van

de verjaardag van                             ,.i
koningin Wilhelmina in

1941. Bovenaan links:

buurvrouw Betje Nierop

(de vrouw van Daan
Nierop, de smid) en Aagie

Beerepoot. Daaronder:

Vroon Beerepoot, Neelie

Beerepoot, Jo en San Bee-

repoot.
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Jo in de tuin bij de kastanjeboom, die groeide uit een kastanje

die zij ooit in de grond stopte,

ging alles weer gewoon door.  Dat was echt mijn
thuis, daar hoorde ik gewoon. Het contact met mijn
broer en zussen is nooit echt gegroeid. Met verjaar-
dagen bel ik ze op. Maar we hebben het nooit over
mijn verblijf bij mijn tante."

Thuisgehaald op de Grote Zomerdijk
Martha Anna Bos woont in Wognum. Ze werd
geboren op lsjuni 1922 in Hoorn. Ze is de dochter
van Jan Bos en Catharina Bleeker. Martha werd
thuisgehaald bij haar oma Anna Bleeker-van
Straalen. Die woonde op Grote Zomerdijk 6, waar nu
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Dick Schouten woont. (Zie
ookjaarboek De cromme
Leeck 2011, pagina 21.)
Ze vertelt: "Mijn moeder was
ziek, daarom ben ik bij oma
gekomen. Moeder overleed
toen ik drie jaar was. Ik weet
nog dat ze in de bedstee lag.
Daar hadden ze een stoel
voor gezet en daar stond ik
op. Mijn broertje was bij een
oom van me, hij is later
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=      De schoolfoto met de tweethu.ishaal-

ders van de school: Iinks Marth Bos

en rechts Jo Neuvel.

overleden. Ik kwam in huis bij opoe Bleeker, de
moeder van mijn moeder. Zij heette Anna van
Straalen, haar man Jan Bleeker was overleden toen
hij ongeveer vijftigjaar oud was. Ik heb hem niet
gekend. Opoe woonde aan de Grote Zomerdijk, het
huis is later verbrand.
Ik ben opgegroeid met mijn ooms: Teeuwis, Jaap,
Kees, Siemen en Niek Bleeker. Ik hoorde er gewoon
bij en dat bleef altijd zo. Als er een bruiloft was, werd
ik ook uitgenodigd. Ik werd bij mijn eigen achter-
naam genoemd, Bos en niet Bleeker. Mijn vader
hertrouwde en is later weer gescheiden. Ik had
weinig contact met hem, bij opoe hielden ze de boot
af. In het gezin was ik het enige meisje, ik nam min of
meer de plaats van mijn moeder in. Ik ben door opoe
opgevoed en ik heb het er goed gehad. Ze deden alles
voor me, toen ik aangenomen werd, kreeg ik bijvoor-
beeld een mooie jurk. Opoe overleed toen ik achttien
was. Er was nog een oom thuis, dus het huis bleef
mijn thuis. Ik ging werken bij de buren op de dijk, bij
Van Straalen en Romein, bollen pellen en helpen in
het huishouden. Anderen hadden altijd broers en
zussen, ik was alleen. Maar ik had wel veel vriendin-
nen."
Zelf kreeg Martha Bos tien dochters.

'Waar is je ome?'

Louis Groot woont op de Oosterwijzend 31 in Nibbix-
woud. Hij werd geboren op 12 januari 1947 te Am-
sterdam. Louis kwam op ongeveer l-jarige leeftijd in
Nibbixwoud wonen bij zijn pleegouders Jan Groot en
Gré Groot-van Etten. Hij was uit huis geplaatst. Zijn
biologische moeder kon niet goed voor hem zorgen,
zijn biologische vader heeft hij nooit gekend. Zijn
broertje Harry was één jaarjonger, hij kwam in huis
bij de familie Grootjes in Lutjebroek.
"Toen ik zeven jaar was, heeft mijn vader verteld dat

hij en zijn vrouw niet mijn echte vader en moeder
waren. Dan gaat er heel veel doorje heen. Ik kon het
niet geloven. Dit kan niet, dit bestaat niet, dacht

Louis op de kleuterschool
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ik. Het deed heel zeer en het heeft lang een stempel
op me gedrukt. Ik weet nog dat ik mijn rapport op de
lagere school nooit aan iemand liet zien. Daar stond
immers mijn naam uit Amsterdam op! Een vracht-
man die bij ons aan huis kwam, vroeg me eens: `Waar
is je ome?' Daar begreep ik niks van. M'n ome? Het
bleek dat hij gewoon mijn vader bedoelde. Veel
mensen wisten hoe de vork in de steel zat. Maar hier
in de buurt hebben ze nooit iets laten merken. Ik
praatte er niet over en zij ook niet. Toen ik zeventien
was, moesten we, in verband met de keuring voor
militaire dienst, allemaal in het gemeentehuis
komen. Het hele gebouw zat vol. Daar werden alle
namen omgeroepen. Ook die naam noemden ze. Ik
dook in elkaar en zei niks. Tot drie keer toe herhaal-
den ze de naam, toen zei ik eindelijk `ja'."
Louis wilde zijn achternaam veranderd hebben in
`Groot' voordat hij in dienst zou moeten. Dat gebeur-

de toen hij achttien was. Bij de rechtbank moest zijn
biologische moeder toestemming geven voor de
naamswijziging. Dat deed ze uiteindelijk, na een
dringende oproep van zijn kant. "Mijn vader en
moeder waren gek op kinderen. Ze hadden vaak logés,
kinderen waarvan de moeder ziek was of waarvan de
moeder moest beval-
len. Zelf konden ze
geen kinderen krijgen.
Daarom hebben ze zich
waarschijnlijk aange-
meld als pleegouders.
Af en toe kwam er een
vrouw bij ons, die aan
me vroeg hoe het ging.
Ik dacht in het begin
altijd: wat moet dat
mens? Later, toen ik
het wist, zag ik er erg
tegenop. Ik heb het
altijd heel goed gehad
bij mijn ouders. Ik heb
ze ook altijd als echte
ouders gezien en zij
zagen mij als hun echte
Z00n. Louis met zijn broertje Harry, die

thuisgehaald was in Lutjebroek.

Het contact met mijn
broer is er altijd geweest. We kwamen regelmatig bij
elkaar. Er stonden twee foto's van hem en mij bij
mijn moeder in Amsterdam op de schoorsteenman-
tel. Mijn ouders gaven me ook de kans om haar te
leren kennen. Ze is een keer of drie bij ons geweest.
Voor mezelf had ik liever dat ze dat nooit gedaan had-
den. De eerste keer werd vader opgebeld, mijn
moeder wilde op bezoek komen met haar echtgenoot.
Ik weet nog dat ik op de dag van haar komst bij de
buren was. We zagen een vw Kever voorbijrijden.

L,m 't' c,  r

`Jullie krijgen visite', zei m'n buurjongen. Ik durfde

niks te zeggen. Ik zag erg tegen het bezoek op, ik was
bang dat ik mee moest. Vanaf de lagere school heb ik
altijd thuis gewerkt. Mijn vader was tuinder. Later
volgde ik hem op. Toen onze zoon Jan was geboren,
belde ik vader op en zei: `Er is weer een Jan Groot!"

'Moin naam is goed genog'

Arie Smit (Dorpsstraat 29, Nibbixwoud) werd
geboren 10 november 1927 in Wognum, hij overleed
op 27 oktober 2011, kort na het interview. Hij was een
zoon van Jacob Smit en Sybregje Louter, die woon-
den op de Grote Zomerdijk in Wognum.
Arie en zijn tweelingbroer Piet zijn de jongste
kinderen uit dit huwelijk. In totaal waren er negen
kinderen, waaronder drie tweelingen. De moeder van
Arie overleed aan longontsteking op 16 april 1929. Zij
was toen zeven maanden in verwachting van haar
tiende kindje. Dat kindje werd met een keizersnede
gehaald en gedoopt, het stierf kort daarna.  De vader
van Arie had tezelfdertijd ook longontsteking en was
zwaar ziek. Hij maakte de begrafenis niet mee, maar
hij herstelde wel van zijn ziekte. Jacob Smit bleef
achter met negen kinderen, waarvan de oudste nog
maar net achtjaar was. Later hertrouwde Jacob Smit
met Cato Spruit, zij kregen samen nog tien kinderen.
(Zie ook Jaarboek De Cromme Leeck 2000, vanaf
pagina 42.)
Al tijdens de ziekte van hun ouders werden zes van
de negen kinderen uitbesteed. Arie en Piet (één jaar
oud) gingen naar Jan Huisman en Trien Huisman-
Hooiveld op de Grote Zomerdijk.  De tweeling Gré en
Marie (bijna vier) gingen eerst naar de zusters, maar
kwamen later in huis bij Jan Rood en Trien Rood-
Wagemaker. Die woonden aan de Dorpsstraat in
Nibbixwoud. Lies van zes ging naar Piet Ootes en
werd later thuisgehaald bij Jan Zuiker aan de Ooster-
wijzend. Zij kon daar echter niet wennen en mocht
naderhand weer terugkomen in het gezin Smit.
Gerarda van ruim twee jaar kreeg opvang bij Jo
Korver, waar Cato Spruit, de latere vrouw van Jacob
Smit, huishoudster was. Trien, Freek en Jaap bleven
thuis.
Omdat de families Rood en Huisman liever ieder een
jongen en een meisje hadden, werden de tweelingen
naderhand gescheiden. Arie en Marie werden
thuisgehaald bij Rood en Piet en Gré bij Huisman.
Beide echtparen hadden geen eigen kinderen. Ze
waren geen familie van Jacob Smit of Sybregje
Louter.
Arie herinnert zich weinig meer van die begintijd. "Ik
weet alleen nog dat ik met een touw aan een paal
vaststond, toen Marie voor het eerst naar school
ging. We noemden onze pleegouders pa en moe. En
wij heetten Arie en Marie Rood. We kenden onze
eigen vader wel, maar we mochten nooit naar hem
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toe. Hij kwam alleen als ikjarig was, dan gaf hij me
een hand, hij bleef even en dan ging hij weer. Ook
onze andere broers en zussen zagen we nooit. En er
werd nooit over ze gepraat. Mijn pleegouders wilden
dat niet en dus gebeurde het niet. Ik weet dat mijn
pleegvader ooit aan mijn vader heeft gevraagd of wij
zijn naam konden krijgen. `Moin naam is goed
genog', zei vader toen. Ik ben voor het eerst naar de

Jan Rood en Trien Rood-Wagemaker met hun pleegkinderen

Arie en Marie Smit.

Zomerdijk geweest toen vader op sterven lag."
Iedereen in Nibbixwoud kende de kinderen als Arie
en Marie Rood. Toen Marie ging trouwen en haar
werkelijke naam -Marie Smit -afgelezen werd in de
kerk, wist niemand wie dat was. "Ook toen ik ging
trouwen, was dat weer zo. Er werd gelezen: Arie Smit
en Riet Mes. De mensen waren stomverbaasd! Arie
Smit? Wie is dat? Na ons huwelijk wenden de men-
sen langzamerhand aan die andere achternaam.
Alleen Pé Plat bleef tot aan zijn dood `Arie Rood'
zeggen. `Jij bloive voor moin Arie Rood!' zei hij altijd.
Alles werd voorje geregeld en bedisseld. Je had niets
in te brengen als lege briefjes, je moest gewoonje

Het huis van Jan Rood en zijn gezin (nu Dorpsstraat 29, Nibbix-

woud) vlak nadat het gebouwd was, begin jaren dertig.

mond houden. Nee, ik was er niet blij mee, dat ik niet
bij mijn vader woonde. Maar ik heb het niet beroerd
gehad bij pa en moe Rood. Ik mocht op de voetbal en
bij de fanfare. Marie werd erg strak gehouden, die
mocht alleen maar met moe naar de mis van zeven
uur.  Ik denk wel dat zij erg blij met ons waren. Ik
hielp pa na schooltijd. Als ik dan laat thuis was,
omdat ik had lopen spelen, werd er gemopperd. Nee,
het was niet zo'n groot feest, hoor!  Toen ik van
school af kwam, ging ik bij pa werken op de bouw. Pa
was een harde werker. Met Marie had ik een goede
verstandhouding. Als pa en moe 's avonds eens weg
waren, luisterden we samen naar klassieke muziek
op de radio. Dat hadden mijn pleegouders nooit
aanstaan."
Toen Arie jong was, werd het oude huis aan de Dorps-
straat gesloopt. Op die plek werden een nieuw huis
en een schuur gezet. "Ik weet nog dat ik als kind op
de fundering liep. Toen ben ik gevallen, een dikke
scheur in mijn been! Ik ben nooit `te krammen
weest', moe deed er een lap omheen met een veilig-
heidsspeld. Je kunt het litteken nog zien."
Toen Arie trouwde met Riet Mes uit Spierdijk,
kwamen zijn broers en zussen niet bij de huwelijks-
voltrekking. Zijn vader was toen al overleden. Alleen
broer Jaap kwam op de receptie. Arie en Jan Rood
vormden samen een maatschap, de verdiensten
werden eerlijk gedeeld. Toen Jan en Trien Rood
verhuisden naar een bejaardenhuisje, kwamen Arie
en Riet in hun huis wonen. Arie kocht het huis en het
bedrijf van zijn pleegvader. "We zijn later goed
opgenomen in het gezin Smit. De tweede vrouw van
mijn vader liet absoluut niet merken dat ik niet haar
zoon was. We hadden een goed contact met de broers
en zussen, we gingen naar alle bruiloften en verjaars-
feesten."

'Het was zo gewoon'

Ans (Annie) Koomen woont in Wervershoof. Zij werd
geboren op 13 augustus 1946 in Zwaagdijk-Oost,
gemeente Hoogkarspel. Ze was het zesde kind van
Gert Koomen en Jo Kamp. Het gezin telde negen
kinderen. Jo Kamp was een dochter van Piet Kamp
(1879-1964) en Grietje op den Kelder (1880-1958). De
zus en broers van Jo heten Marie, Roef en Nardus
Kamp uit Wognum.
Jo Koomen-Kamp was voor de geboorte van Ans al
ziek, de andere kinderen waren elders geplaatst.
Toen Ans zes weken oud was, ging ze samen met haar
moeder naar opa en opoe Kamp. Die woonden in de
boerderij op de plaats waar nu het nieuwe dubbele
woonhuis staat: Kerkstraat 77 in Wognum. Toen Jo
weer opgeknapt en aangesterkt was, wilde ze graag
naar haar gezin terug. Omdat het met én het gezin én
de baby erg druk zou zijn, bleef Ans nog een poosje
bij opa en opoe. Na verloop van tijd brachten ze Ans
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terug naar zwaagdijk-Oost. Maar opa en opoe
konden hun kleindochtertje slecht missen, het was
druk in het gezin en er was waarschij nlijk weer een
nieuwe baby op komst, dus de grootouders namen
Ans weer mee naar Wognum.
"Dat is dus zo in stappen gegaan, totdat het perma-

nent werd", vertelt Ans. "Ik denk dat het een groei-
proces was, dat een vervolg kreeg wat mijn ouders
misschien in eerste instantie nooit voorvoeld en
gewild hadden. Ik ben in Wognum opgegroeid en
naar school gegaan en heb er tot mijn trouwen
gewoond. Vader en moeder kwamen elke zondag
naar Wognum en in de vakantie logeerde ik vaak bij
hen. Ook met belangrijke of feestelijke dagen ging ik
naar huis en hoorde ik erbij. Het contact met het
gezin ging dus niet verloren, de afstand was ook niet
zo groot. Als ik thuis was, werd ik behandeld als één
uit de rij, ik had geen uitzonderingspositie, ik deed
gewoon mee met mijn zussen. Mijn vriendinnen von-

den het soms vreemd: je had een vader en een
moeder en daar woonde je niet. Maar voor mij was
het zo gewoon, je wist niet beter, het hoorde zo.
Toen ik ongeveer een halfjaar oud was, kwam tante
Marie Kamp, de zuster van mijn moeder, terug naar
huis. Zij woonde daarvoor in Delft, ze was onderwij-
zeres en stond daar voor de klas. Ook in Wognum
ging ze op school werken. Daarnaast zorgde ze voor
haar vader en moeder en ze voedde mij op. Ik heb, in
de vierde, bij haar in de klas gezeten. In de zomerva-
kantie gingen we altijd naar Ameland met tante en
juffrouw Beerepoot. Zij namen allebei meerdere
kinderen mee: nichtjes, zusjes en vriendinnen. Ik
heb hele goede herinneringen aan die vakanties! Ik
kreeg waarschijnlijk wel wat meer dan mijn zussen
en broers. Ik weet dat ik altijd een nieuwe jurk kreeg,
die, als hij mij te klein was, weer naar mijn jongere
zussen ging. Opoe overleed toen ik in de zesde klas
zat en opa toen ik zeventien was. Opoe was dus al
vijfenzestig toen ik bij hen kwam. Hoe ik het ervaren
heb? Prima, ondanks het feit dat ik niet in het gezin
opgroeide, heb ik een fijne en warme jeugd gehad,
met aandacht en liefde van zowel mijn ouders als van
mijn grootouders en tante. En ik begrijp hun houding
heel goed. In tijden van nood zegje toch `kom
maar'?"

Vader en moeder Koomen met Ans voor de boerderij van Nardus

Kamp aan de Westeinderweg.

'Mogen we bij jullie in huis?'

Joke Kooter woont in Hoorn. Zij werd geboren op 20
november 1937, ze is een dochter van Nico Kooter en
Geertje Klaver. Het gezin telde vijf kinderen: Peter,
Joke, Jan, Tiny en Wim. De familie Kooter woonde
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aan de Oude Hoornseweg (nu nr. 3), waar Nico
Kooter een kruidenierswinkel dreef. Zijn vader Piet
Kooter was daar begonnen met eenzelfde winkel.

Trouwfoto van Nico Kooter en Geertje Klaver, z.ij trouwden

vermoedelijk in 1935.

Piet stierf in lgls aan de Spaanse griep, waarna Nico
(toen achttien jaar) de winkel bestierde.
Geertje Kooter-Klaver was jaren ziek en overleed in
februari 1945. In 1941 ging Joke (vier) met haar broer
Peter (vijf) naar Jan Kooter (een broer van hun
vader) en Jansje Pronk. Jan en Jansje woonden aan
de Kerkstraat (nu nr. 22), waar Jan een brandstoffen-
handel dreef.
Joke: "De andere kinderen waren al uit huis ge-
plaatst. Er is me verteld dat Peter en ik naar ome Jan
en tante toe gingen en vroegen of wij bij hen in huis
mochten komen." Dat mocht. Jan verhuisde naar het
gezin van Jan Neuvel en Grietje Klaver, een zus van
Geertje Klaver, in Wervershoof. Tiny werd thuisge-
haald bij de Wognumse melkboer Klaas Koeman en
Aafie Klaver, ook een zus van Geertje Klaver. Als
baby'tje kwam Tiny bij de familie Koeman. Toen in
dat gezin nog een kindje geboren werd, ging ze voor
een halfjaar terug naar huis. Daarna kwam ze toch
weer bij oom Klaas en tante Aafie. Wim werd, door
bemiddeling van de wijkzuster, thuisgehaald bij Jaap

Schuit en zijn vrouw aan de Zomerdijk. Dit echtpaar
was kinderloos. Joke vertelt: "Dat waren lieve
ouders. Wij kwamen er vaak. Jammer genoeg over-

Het geboortehuis van Joke, Oude Hoornseweg 3,

leed mevrouw schuit toen wim acht jaar was. Hij
ging toen naar kostschool.""Vader had een winkel, hij moest rondvragen en

bezorgen, hij had geen tijd voor zijn kinderen.
Moeder lag eerst in het ziekenhuis in Hoorn en later
in Heliomare. In de oorlog verhuisden alle patiënten
daar vandaan naar een ziekenhuis in Amsterdam.
Dat vervoer was funest voor haar, vertelde vader me
later. Moeder had een open been, de ene tante zei dat
het tbc was, de ander meende beenkanker. Ten slotte
ging moeder naar Lutjebroek, waar ze is overleden.
In maart '45 was er in Wognum een razzia. Vader is
toen meegenomen, tezamen met een grote groep
mannen uit het dorp. Als één van de laatsten kwam

18 mei 1944: Peter doet zijn eerste communie, naast hem staan zijn

zusjes Joke en Tiny. De foto, gemaakt in de tuin voor het huis van

Jan Kooter aan de Kerkstraat, is bestemd voor hun moeder.

Achterop staat: Dag li.eve moe, hier zi.jn we weer! Links het huis van

Bijvoet, die daar een kruidenierswinkel had. Later was hier de groen-

tezaak van Arie Veeken gevestigd.

12 Jaarboeh 2012



oke Kooter voor het huis van haar oom en tante aan de Kerkstraat.

Deze foto is van vlak na de oorlog, Joke loopt op klompen.

hij terug, met Teun Ootes en Rein Dekker. Pas begin
september waren ze weer in Wognum. Vader had in
Haaksbergen gewerkt. Hij is daar nog wel eens een

keer terug geweest, maar er werd verder nooit over
gepraat.
Peter en ik woonden bij oom en tante. Die noemden
we ook zo. Ik weet dat Tiny oom en tante Koeman
vader en moeder noemde, zij wist gewoon niet beter.
Vader kwam alle dagen bij ons eten. Ik kan me van
`thuis' niets herinneren. Wel weet ik dat we soms

naar Heliomare gingen met de trein. Samen met
Peter, ome Jan en tante Jansje en vader. Dat vond ik
prachtig! We hadden het goed bij oom en tante,
hoewel tante niet een echte moeder was. Tiny had
het bij Koeman beter, tante Aafie was wél een echte
moeder. Ik begreep wel dat ik niet terug kon naar pa,
er was daar geen moeder in huis en hij kon niet voor
ons zorgen.
Op school vond ik het nooit leuk om wat te maken
voor moederdag. Ik had immers geen moeder meer.
En tante was tante. Dan moest ik maar op het pakje
zetten: voor tante. Het was wel bekend dat ik een
thuishaalder was, mijn vriendinnetjes wisten het
bijvoorbeeld allemaal. Als Janjarig was, gingen we
met z'n allen naar Wervershoof. Daar logeerden we
ook wel eens. Peter heeft een halfjaar bij pa in de
winkel aan de Oude Hoornseweg gewerkt. Daarna
ging ik er werken, van 1955 tot aan m'n huwelijk in
1963. Ik trouwde met Antoon Pieterse, we gingen in
Hoorn wonen. Tot mijn trouwdag woonde ik bij oom
en tante. De band tussen de broers en zussen was en
is heel goed, ook al zijn we allemaal ergens anders
opgegroeid."

AIle foto's: familiebezit
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