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Angela, dochter van Atie zegt het volgende over het boek Herinneringen aan een gezin: ‘Een 
groot huis op het Verdronkenoord in het oude hart van Alkmaar was het decor van een om-
vangrijke familie. Simon en Agatha kregen 15 kinderen, een groot katholiek gezin zoals dat 
wel vaker voorkwam in een tijd waarin het geloof nog veel bepaalde. De Overtoompies moe-
ten opgevallen zijn in Alkmaar. Knappe, vrolijke, energieke en sociale mensen met veel le-
venslust.’

Laurens Overtoom heeft twaalf van de vijftien kinderen geïnterviewd over hun jeugd, drie 
verhalen zijn postuum geschreven. De tijdsspanne is van de twintiger tot de begin jaren ze-
ventig van de vorige eeuw. De verhalen kwamen spontaan, alsof ze jaren lagen te wachten 
om verteld te worden. Maar ook is de schrijver nieuwsgierig hoe als kind hun positie was in 
zo’n groot en druk gezin, hoe waren de verhoudingen onderling? Waarom mocht de een wel 
doorleren en moest de ander op zijn twaalfde in het gezin werken? Wat was de rol van de ka-
tholieke kerk? En wat merkten ze van de crisis en oorlog?
Op al die vragen kwam hun verhaal, vanuit het perspectief van hun eindige leven. Herinne-
ringen die vaak helder waren, soms pijnlijk om te benoemen maar bovenal waard om verteld 
te worden. En vooral om doorverteld te worden. Want ieder had zijn of haar unieke verhaal 
in dat grote gezin. 

Laurens Overtoom (1958) is zoon van Peep Overtoom en Truus Bilars. 
Als vierde kind uit een gezin van zeven. Naast graficus ook jobcoach, 
fotograaf en ondernemer in De Zaak Einstein en Stichting ICT vanaf 
Morgen. En nu dus ook schrijver met een eigen boek. Reken maar dat hij 
trots is. En op zijn familie.
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Als volgorde heb ik die van eerst- naar laatstgeborene aangehouden. Want deze systemische orde geeft 

iedereen recht op zijn eigen plaats. Een natuurwet die ook verband geeft aan hun verhalen. 

Uitgangspunt was dat het hun over hun jeugd zou gaan, globaal tot aan hun trouwen. Ik heb gepoogd 

structuur in de interviews te brengen en vaste thema’s terug te laten komen. Maar vaak ging het gesprek 

met me aan de haal. Een bepaalde mate van enthousiasme is mijn familie niet vreemd en doet ook recht 

aan wat voor hen bepalende herinneringen zijn. Waar zíj van vonden dat het ze gevormd had moest er in 

komen vond ik. Maar soms had ik ook te maken met vervagende herinneringen, hoewel de jeugdverhalen 

altijd verrassend helder verteld konden worden. 

De fotografie heb ik zelf gedaan. Daar hadden ze al helemaal geen probleem mee. Gewillig lie-

ten ze zich portretteren alsof ze nooit anders gedaan hadden. Soms in hun eigen huis, of in een  

omgeving die verwijst naar hun verhalen. Ik hoop dat de foto’s de verhalen ondersteunen.

Verder heb ik de keuze gemaakt het bij deze verhalen te houden en ook geen oude foto’s of randverhalen 

te plaatsen. Dat zou te veel afleiden van waar het hierom gaat: vijftien verhalen van vijftien kinderen die 

opgroeien in een groot gezin in een lange tijdsspanne van grofweg 1921 tot 1967.

Ik moet toegeven dat ik in het begin geen idee had waar ik aan begon. Ergens diep van binnen wist ik dat 

ik recht wilde doen aan dat gezin met die vele kinderen en hun bijzondere jeugdverhalen. Omdat ze aan 

de basis gestaan hebben van al die generaties die na hun kwamen, maar ook omdat het het verhaal is van 

een unieke tijdsgeest waar we binnen afzienbare tijd geen weet meer van hebben. Dat alleen al maakt dit 

boek waard gemaakt te worden. 

Maar de laatste reden is misschien wel het sterkst: ik ben ongelooflijk trots op ze en ze zitten diep in mijn 

genen. Ik voel me tenslotte een rasechte Overtoom.

Bovenal hoop ik dat een leuk boek geworden is. Leef met ze mee, oordeel niet en ga van ze houden, zoals 

ik ook van ze ben gaan houden.  

Laurens Overtoom

Siem Overtoom en Agaath de Wit trouwen in 

1920 in Schagen. Siem is aannemer en dus ver-

huist het gezin met het werk mee. De kinderen 

worden geboren in Alkmaar, Baarn, Rotterdam, 

Hillegersberg, Schagen en Alkmaar. Om in 1941 

tenslotte op Verdronkenoord 70 definitief neer te 

strijken.

Vijftien kinderen krijgen Siem en Agaath. Het 

zijn míjn ooms en tantes (en mijn vader) waar 

deze verhalen over gaan.

Toen ik begon met de interviews waren Lenie, Gré en Hans jammer genoeg al overleden. Ze staan er 

natuurlijk tussen, het verhaal van hun jeugd heb ik geprobeerd op te schijven naar herinneringen van 

hun broers, zussen, kinderen en kennissen.

Inleiding
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Siem is de eerste van het gezin die ik interview. Met zijn negentig jaren is hij de oudste. Als ik hem 

observeer nu hij voor me zit sta ik te kijken hoe weinig het ouder worden vat op hem heeft. Levendige 

ogen en een energieke levenshouding is wat opvalt. Maar slecht luisteren, impulsiviteit en veel praten 

hoort net zo goed bij hem. Siem heeft veel meegemaakt in zijn leven en als we klaar zijn ga ik met 

pagina’s aantekeningen naar huis. Het werd een boeiend interview met een met een bijzonder mens.

Het gesprek vindt plaats te Egmond aan Zee, waar hij met zijn hele gezin neergestreken is om zijn ne-

gentigste verjaardag te vieren. Nog een hele onderneming want ze moesten uit Zwitserland en Australië 

komen.  We genieten van de mooie zomeravond en settelen ons comfortabel in de voortuin. Waltraud, zijn 

vrouw, schuift aan en dat is niet voor niets. Ik heb haar af en toe hard nodig tijdens het gesprek. Siem is 

weliswaar een gedreven verteller, maar ook dovig. De feiten worden nogal eens verdraaid of hij raakt de 

draad kwijt in al die herinneringen of een verhaal lijkt iets té mooi. Vaak helpt Waltroud hem herinneren 

aan een bijzonder voorval, Siem schiet in de lach, wijdt uit met veel gebaren en wisselende intonatie. Om 

ons heen ravotten ondertussen zijn kleinkinderen en in het Engels worden ze af en toe vermanend toege-

sproken. In het lange, twee en een half uur durende gesprek zit hij vaak op het puntje van zijn stoel, soms 

wat afwezig maar altijd komt het verhaal weer op gang. Met de hulp ván dus. 

De jeugd van Siem wordt voor een groot deel bepaald door de vele plaatsen waar zijn ouders heb-

ben gewoond. Dat komt omdat zijn vader, samen met zijn broers Leendert, Theo en Jos, een bouw-

bedrijf hebben. Zij voeren ieder zo hun eigen projecten uit en zijn vader bouwt met broer Jos op 

dat moment huizen in Baarn. Daar wordt Siem op 4 mei 1923 geboren, als tweede kind, na Le-

nie. Vlak daarna verhuist het hele gezin naar Schagen waar zijn broer Peep wordt geboren.  

En weer even later gaat het hele gezin naar Rotterdam waar ze komen te wonen in de Kleine Coolstraat. 

Daar gaat Siem met zijn zusje Lenie voor het eerst naar de lagere school. Vaak weggebracht door Klaas 

Siem
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Siem op aanraden van ome Theo zijn gekocht. Een faillissement is onafwendbaar. Volgens Siem had zijn 

vader al vanaf het begin weinig vertrouwen in het plan maar liet hij zich toch overhalen door zijn broer 

Theo. Maar zoals gezegd, het bouwbedrijf is failliet en de stemming laat zich raden in het gezin, alhoewel 

Siem daaraan niet echt herinneringen heeft.

‘Mijn vader beschikte over een goed netwerk en hij kon ‘bisschoppelijk adviseur in bouwzaken’ te Schagen 

worden. Met een heel goed salaris’, aldus Siem. ‘Die kans werd geboden door pastoor Kuis, die van stand-

plaats Rotterdam Deken in Schagen werd.’ Zo komt het hele gezin weer in de Kop van Noord-Holland 

terecht. Siem is dan twaalf jaar en gaat naar Voorhout, een bisschoppelijke nijverheidsschool. Gericht op 

de roeping van priester, een vurige wens van zijn moeder. Een niet ongewone situatie in die tijd. De oudste 

zoon ging in katholieke kring vaak naar het seminarie om opgeleid te worden tot priester. Siem moet er nu 

nog om lachen. ‘Mijn moeder was devoter dan de heilige Maria en wellicht had ze de hoop dat ik priester 

zou worden, maar dát zat er echt niet in hoor. Daar was ik beslist geen figuur voor.’ 

‘De beste herinnering op Voorhout had ik aan broeder Assisius, maar verder was het voor mij een hele op-

gave daar. ‘Het had me daar gestonken,’ zegt hij over die tijd, een letterlijke vertaling uit het Duits voor een 

niet erg leuke periode. Als   zijn vader op bezoek is, vraagt Siem hem om daar weg te mogen, maar hij is 

onverbiddelijk en zwicht niet. Dan komt er nog een mooi voorval bij Siem bovendrijven. Als straf voor een 

akkefietje mag hij niet meedoen met een belangrijke voetbalwedstrijd. En dat terwijl hij naar eigen zeggen 

toch echt aardig kan voetballen. Hij wordt opgesloten en besluit om te ontsnappen en mee te doen. Siem: 

‘Ik deed mijn haren in de gel en niemand had het in de gaten. Tot een ferme kopstoot alle gel losliet en ik 

meteen herkend werd door broeder Ocavianus. Ik was de pineut en kreeg meteen extra straf, zo ging dat 

toen.’ Na drie jaar katholiek onderwijs is het toch echt klaar voor Siem in Voorhout en keert hij huiswaarts 

naar Schagen.

Als hij zestien is, gaat hij samen met zijn broertje Peep naar de Ambachtsschool. Dit gebeurt vlak voor 

de oorlog. Het is in die tijd dat zijn moeder ziek wordt en Lenie als oudste dochter heel veel werk moet 

doen. Of ‘regeert’, zoals Waltraud daaraan toevoegt.  Siem is het thuis zat. Hij kan zijn draai niet vinden 

en met een paar vrienden die ook van huis weg willen, reizen ze naar Amsterdam. Ze hebben het plan 

Roggeveen, de boekhouder van het bouwbedrijf. 

Er speelt echter iets in dat bouwbedrijf weet Siem, er is ruis op de lijn om het zo te zeggen. De feiten: zijn 

vader is behoorlijk succesvol met zijn bouwprojecten. Theo, die administrateur en Leendert die vakman 

is, zijn dat veel minder en zij maken behoorlijke verliezen. Een onhoudbare situatie ontstaat en het bouw-

bedrijf wordt gesplitst. Zijn vader en broer Jos worden met een fooi afgescheept maar zij nemen wel het 

bouwbedrijf over. En volgens Siem zeer succesvol. Zijn vader verdient veel geld met zijn projecten en het 

gaat het bouwbedrijf financieel voor de wind in die tijd. Tot aan de crisis in 1932 maar daarover later meer.

Ik probeer het gesprek terug te brengen naar de lagereschooltijd. Dat lukt slecht want Siem zit op zijn praatstoel 

en gaat onverstoorbaar verder met waar hij gebleven is: ‘Tante Cor, een zus van vader, overlijdt. Zij was al we-

duwe van Marinus Ranke en hadden veel kinderen, wel tien geloof ik. Paniek natuurlijk in de familie: ‘Hoe 

moet dat worden opgelost?!’  De familie blijkt ernstig verdeeld. Broer Han stelt voor een paar van de kinderen 

naar een weeshuis te sturen maar Jos denkt daar heel anders over en stelt: ‘Ze moeten desnoods maar bij mij 

wonen.’ Jos is echter vrijgezel en niemand vindt dit een goed idee. Zijn vader heeft een beter plan. Hij oefent 

grote druk uit op broer Theo die getrouwd is met Nellie. Zij zijn kinderloos en willen eerst niet, maar met  

veel druk, beloftes, etc. gaan zij alsnog overstag. Volgens Siem verbetert daarmee ook weer  

de relatie tussen die twee broers. Theo komt zelfs weer in het bouwbedrijf werken en zal later in het gezin 

nog een wonderlijke rol gaan vertolken. ‘Mijn ome Theo bepaalde veel in huize Overtoom, tot het handen 

wassen aan toe’, memoreert Siem. Waarom zijn ouders dat zo lieten gebeuren, snapt hij eigenlijk nog steeds 

niet. ‘Ik was maar een kleine jongen, geen idee waarom het zo ging.’

In 1929 verhuist het gezin naar de Breitnersingel in Hillegersberg. Siem is dan zes jaar. Daar wordt in op-

dracht het Liduina Klooster, dat tegenwoordig dienst doet als verzorgingstehuis, gebouwd. Daarna wordt 

in eigen beheer een plan ontwikkeld voor de bouw van acht huizen aan de Maarten Dijkshoornlaan, ook 

te Hillegersberg.  Siem is ongeveer tien jaar als een tragedie plaatsvindt. Tijdens de bouw slaat de crisis kei-

hard toe en de huizen worden onverkoopbaar. Net als de beleggingen in Russische aandelen die volgens 14

       Wat vooral op mijn netvlies gebrand staat, 
                       zijn de eindeloze bombardementen 
  die begonnen nadat ik er een maand was.
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Riet en ik spreken af bij Wilma, haar oudste dochter. In Egmond Binnen aan de Limmerweg, hetzelfde 

huis waar Riet en haar man Dorus vroeger ook gewoond hebben. Riet is nu 82, woont nog zelfstandig 

maar het gaat niet heel geweldig. De structuur van haar systeem brokkelt af, ze vergeet steeds meer 

dingen. Toch is het uitvragen over haar jeugd goed te doen. Ze weet nog veel en soms lijkt het ook dat 

ze opgelucht is om eindelijk haar verhaal te kunnen vertellen. Want als je één van de vijftien bent en 

niet altijd weerbaar, dan is er een strijd te voeren. 

Ik ken Riet vooral van verjaardagen en feesten. Die er genoeg geweest zijn in de familie met al die kinde-

ren. Haar hele leven lang heeft ze Dorus, een bollenboer uit Egmond Binnen, naast zich geweten. Riet kan 

je altijd luid horen lachen in gezelschap en nooit heb ik me gerealiseerd dat zij een aparte status in het grote 

gezin had. Kwetsbaar en nogal eens het mikpunt van pesterijtjes, waarin mijn vader helaas ook weleens 

een rol speelde. Zij heeft de kans om het allemaal te kunnen vertellen, af en toe geholpen door Wilma. 

Want twee weten meer dan een.

Als ze verkering krijgt met Dorus is ze nog maar zestien. Trouwen doen ze pas in 1956 als Riet 24 is. ‘Een 

verkeringstijd met vallen en opstaan’, zegt Riet met een serieuze glimlach. Zelfs haar moeder bemoeit zich 

ermee, want die vindt zestien jaar wel erg vroeg voor heuse verkering. Zij moest maar een tijdje naar tante 

Gré in Amsterdam om wat af te koelen. ‘Dorus was soms ook wel iets té dominant voor me in die begintijd 

van onze verkering’,  geeft Riet toe. Waarom haar moeder zich zo met haar bemoeit begrijpt ze eigenlijk 

ook niet. ‘Ik had niet zoveel met mijn moeder, ik was veel meer een vaderskind ,’ vertelt ze helder.  Een 

thema dat vaker voorbij komt in ons gesprek.

Terug naar het begin. Riet wordt geboren in op 22 juni 1932 in Hillegersberg. Ze is het negende kind, met 

boven haar broer Jos, onder haar zus Joke. Het is vooral haar broer Jos die Riet hard nodig heeft. Want Riet 

Riet
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