
    

   

Zo dachten wij als familie over het volgende; 

Onze ouders hebben zich in 1930 in Warmenhuizen gevestigd en startten daar een drukkerij annex 

kantoorboekhandel. 

Er zijn 10 kinderen geboren, t.w. eerst 7 dochters, daarna een zoon een dochter en nog een zoon. 

Door de jaren heen hebben al deze kinderen hun vleugels uitgeslagen en heeft geen van allen zich in 

Warmenhuizen gevestigd. Toch zijn de banden met Warmenhuizen gebleven. Allereerst uiteraard onze 

jeugdherinneringen, school, kerk, vereniging etc., maar zeker ook door het volgende feit! 

Op het R.K. Kerkhof, staan naast oude en recente grafzerken op een speciale plek bewaarde 

kindermonumentjes. Één van die monumentjes met als tekst: 

“Tot in de hemel lieve Afra” is van ons zusje. Zij was het 7e meisje, geboren op 4 december 1944 in de 

hongerwinter. Een bizarre tijd voor iedereen en bij ons zeker. Één verwarmd vertrek waarin alles moest 

gebeuren, kraambed, Sinterklaas, in de kou ‘s morgens naar de kerk (ruimte voor de verzorging) 

honger! Pfff! Onze ouders wisten met vereende kracht hier door heen te komen. 

Helaas is Afra op 2 april 1945, slechts 4 maanden oud, op 2e paasdag overleden. Onze ouders hebben 

een steentje op haar grafje laten plaatsen. Wij zijn als zusjes na de schoolmis en uit school daar heel 

vaak naar toe gegaan. 

Na deze moeilijke periode ging het leven door en er werd een zoon geboren, daarna een meisje en zij 

kreeg de eervolle taak om de herinnering aan ons zusje levend te houden en kreeg de naam Afra. Een 

naam die bij ons past en als laatste nog een zoon. Zo was ons gezin compleet en in die tijd werd er 

verder nergens meer over gesproken. 

Toch is onze jongste broer Hans op zoek is gegaan en na speurwerk, het inwinnen van informatie bij 

ons, die alles meemaakten en bij de degenen die meer over het kerkhof weten, bleek het monumentje 

toch bewaard te zijn gebleven! 

Het zag er verweerd en onherkenbaar uit, maar nadat hij het had schoongemaakt kon de tekst met 

verf weer leesbaar worden gemaakt. 

Hij heeft een marmeren plaatje laten maken met aanvullende gegevens. Helaas zonder de overleden 

oudsten, maar toch in het bijzijn van enkelen uit ons gezin die nog van de situatie destijds af weten, is 

dit aanvullende plaatje geplaatst. Een emotioneel moment na ruim 75 jaar! 

Wij zijn heel blij, dat alles weer in ere is hersteld en zeker mede hierdoor zullen wij ons blijvend met 

Warmenhuizen verbonden voelen!! 

Foto’s Hans Kok 

Tekst Will Verlaan-Kok 

 

“Beter laat dan nooit!” 

 

Zo was het Zo werd het Zo is het geworden 


