
broer opa

naaister

† hartafwijking ICT manager
schadebehandeling

manager bank leidster 
kinderopvang

havo
heao

‘oudste’ ‘middelste’ ‘jongste’ nakomertje

3 kk

getr. ’91 getr. ’97 geen 
partner

3 kk 2 kk

getr. ’62

3 kk 6 kk

broodbakker
eigen bakkerij

armoede na † opa

o. Guus ’38
t. Lien ’41
t. Jannie ’43

t. Alie ’28
vader
t. Ida ’33

vader hoorde pas op latere 
leeftijd dat oma Jannigje 
niet zijn moeder was

HBS niet af door WOII,
geld, situatie gezin
HTS werktuigbouw

huishoudschool
kweekschool
kleuterjuf tot geboorte eigen kk
herinstroom juf basisonderwijs

moeizame relatie met 
familieleden door keuze 
voor vader (geloof + stand)

Thema’s
– geloof
– verzekering
– meisjesgezin
– watersnood

Thema’s
– arbeidersgezin
– school
– vernoemen
– WOII
– relaties

opa moederszijde 
bezwaar 
tegen huwelijk

’53
watersnoodramp

† in kraambed
Ida

Waarden en normen
 de eindjes aan 
 elkaar knopen
 rustig, rustig – 
 het komt wel goed
  hard werken

 geen risico’s nemen
 van de wieg tot 
 het graf

1. (o.) Teun ’32-’36 † tbc
2. t. Sijtje: geb. ’35
3. t. Truida ’40
4. t. Corrie: ’44
5. t. Geertje ’47

+ 2x miskraam
+ 1x doodgeboorte

Goedeman De Boer 3. 

heerser, potentaat

directie verzekeringsmaatschappij
vooraanstaand lid gemeente
1e auto in het dorp kindermeisje

getr. ’29getr. ’38 getr. ’27

‘jongensgezin’

ziekelijk
depressief
eisend

Rotterdam, Nederlands-hervormd Goeree Overflakkee, orthodox-gereformeerd

spanningen
‘ruzies’: verzet en

onderwerping

 met de mantel 
 der liefde
 geen conflicten!
  geen fouten maken

• praktische oplossingen
• handig/technisch
• accepteren
• gevoelens niet in beeld
• eerlijkheid

• creatief
• zekerheid willen
• perfectionisme
• angsten
• geen ruzie

getr.

gesch
.

vriendin

geen kk

oma
Jannigje
’16-’80

Teuni
21/9/63

† 5/11/63

Peter Frank
28/2/65

48 jr.

Frank Peter
18/1/71

43 jr.

Tineke
10/11/79

34 jr.

Linda
Arjan

24/12/68
45 jr.

Vader
Frank Pieter

1/11/30
82 jr.

Moeder
Neeltje
24/7/37

76 jr.

1e vrouw opa
Aleida
† ’33

Opa Adrie 
Willem
de Boer
1900-’68

Oma Teuntje
31/12/1906-’83

Opa Piet
’04-’46

Guus

Adrie 
Guus

Lisa
’99 14 jr.

Raymon
’03 10 jr.


