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was juﬀrouw Antje de Boer die sinds haar
huwelijk met Dirk Jan Hilbrands in 1943
bekend stond als mevrouw Hilbrands. Zij
startte haar praktijk in 1937 aan het Grote
Oost 12 en verhuisde tijdens de oorlog naar
het Grote Noord 65 waar zij een etage huurde
boven Veen’s pianohandel. Vanaf 1946
beschikte de verloskundige over een praktijkruimte in haar nieuwe woonhuis “Sonnevanck” aan de Koepoortsweg 72. Gedurende
haar 40-jarige loopbaan hielp zij in Hoorn
zo’n 6000 baby’s ter wereld. In 1977 droeg zij
haar praktijk over aan Margreeth van der
Kwast in een inmiddels sterk veranderde
maatschappij met nieuwe inzichten. Zo
zorgde de opmars van voorbehoedsmiddelen
in de afname van het aantal bevallingen.

Portret van verloskundige Antje
Hilbrands-de Boer

Welkom in praktijkwoning

(1909-1991)

Wijda de Rooij-Hilbrands
Al heel lang voelde ik de behoefte om de
herinneringen aan mijn moeder met anderen
te delen. Wanneer je zoals zij, meer dan 6.000
geboorten hebt begeleid, zou dat voor veel
Horinezen een feest der herkenning kunnen
zijn, bedacht ik. Want wat is er mooier dan
herinneringen die je aan anderen kunt doorgeven

Thuisbevallingen in perspectief

Koepoortsweg 72 met
links aan de straatkant de
bekende spreekkamer

-D B

Thuisbevallingen in Hoorn werden eind jaren
’30 begeleid door twee zelfstandig werkende
verloskundigen, die elkaar bij afwezigheid
vervingen. Bij complicaties werd de hulp van
de gynaecoloog ingeroepen, in het Stadsziekenhuis aan het Kerkplein, het Sint Jans
Gasthuis aan de Koepoortsweg of in De Villa
aan de Draafsingel. Een geliefde vroedvrouw

Behalve op het avondspreekuur in het Stadsziekenhuis, later Streekziekenhuis, waren
aanstaande moeders drie middagen per week
welkom in de praktijkwoning aan de Koepoortsweg. Ook zwangerschaps gymnastiek
en bevallingstechniek stonden op haar programma. Dagelijks ging mijn moeder tegen

vieren op “patiëntenbezoek”. Per ﬁets en later
per brommertje van het merk Berini deed zij
tot eind jaren ’50 alle uithoeken van Hoorn
aan, door regen, sneeuw en wind. Altijd ging
zij vergezeld van haar vertrouwde verloskoffertje, dat thuis grijpklaar op een stoel van de

de vele cliënten in het uitdijende Hoorn
bracht!

Laatste zelfstandige vroedvrouw
Stadsvroedvrouw van Hoorn van 1908-1938
was mevrouw Geertje van der Oord-Smit.

Mei 1945, Hoorn is
bevrijd! Antje met
dochter Adry in
haar armen

spreekkamer stond voor het geval een nieuwe
inwoner van Hoorn zich aandiende. Want het
breken van de vliezen en de bevalling vonden
meestal in de nachtelijke uren plaats! Het
woonwagenkamp aan Het Keern vond mijn
moeder te ver en te gevaarlijk op de (brom)
ﬁets. Als zich hier een kindje aandiende,
zagen wij mijn moeder in een spannende fel
gekleurde Amerikaanse automobiel stappen
aan de zijde van een kordate kampbewoner.
Na aﬂoop werd zij weer als een koningin bij
ons afgeleverd door een breed lachende vader
en plantte mijn moeder vol trots de zoveelste
versie van een goudkleurige vaas in onze
serre neer. Circa 1960 kreeg mijn moeder een
DAF(je) die haar een stuk comfortabeler naar

Haar laatste woonadres was aan het Grote
Noord 33. Zij hield praktijk in het Stadsziekenhuis aan het Kerkplein. In 1928 hielp zij
aan ’t Weeltje 5 - nu Grote Waal - baby
Cornelis (Cor) de Boer ter wereld waarbij zij
voorbeeldig werd geassisteerd door Cor’s oudste zus Antje de Boer. Vroedvrouw Geertje
was zo onder de indruk van Antje’s toewijding
dat zij haar ouders - mijn opa en oma - stimuleerde hun dochter een vroedvrouwenopleiding te laten volgen. Zo gebeurde het dat
Antje de Boer na een studie- en praktijkopleiding in Amsterdam en Breda van zo’n zes jaar,
in de startblokken stond om Geertje’s bloeiende praktijk over te nemen. Als zelfstandig
verloskundige weliswaar, evenals haar katho-

Jaren '50: Antje met
haar vier dochters
Adry, Thea, Wijda en
Johanna tijdens dagje
uit met de Ford

lieke collega’s mevrouw Van Raaij en na de
oorlog Cor Kramer. In de volgende decennia
waren dat Joop de Wit en Ans Schild. Mevrouw De Wit kwam in 1970 in dienstverband
bij het St. Jans Gasthuis waar zij op de
afdeling Gynaecologie werkzaam zou zijn.
Antje Hilbrands-de Boer vond het heerlijk om
zelfstandig te werken en deed zo nodig een
beroep op één van de ziekenhuizen. Haar
opvolgster Margreeth van der Kwast koos in
2007 voor een moderne variant, de fusie met
Hoornse collega’s binnen verloskundig
centrum: ‘Eva van Hoorn’.

Werkende moeder
Mijn moeder kreeg tussen de jaren 1944 en
1949 vier dochters. Een zelfstandig werkende
moeder was in die tijd uniek en ook nog een
vrouw die op de vreemdste tijden op pad was!
Daarnaast oefende mijn vader een vrij beroep
uit als zakenman en was hij onhandig in

zowel de keuken als de huishouding. Zodra
wij groter waren verrichtten wij thuis wat
hand- en spandiensten, van telefonische
boodschappen noteren tot thee/koﬃe zetten.
Als tieners was het ’s zaterdags alle hens aan
dek: er werd gestoft, gezogen, gelapt en
verschoond dat het een lieve lust was. Mama’s witte schorten, lakens en handdoeken
werden opgehaald door wasserij Kwaad aan
de Vollerswaal – die het witgoed mooi
gesteven en gestreken bij ons aﬂeverde in een
rieten mand. Bij de maaltijden was mama in
mijn herinnering vaak aanwezig, tijdens
theetijd vrijwel nooit. Als de nood aan de man
kwam, schotelde mijn vader ons wel eens
broodpap voor waarmee de magen in elk
geval waren gevuld. ‘s Zondags bakte mijn
moeder regelmatig een ouderwets lekkere
appeltaart met vlechtwerk. Ze kon trouwens
heerlijk koken, vlees met mooie jus en
groenten met lekkere sausjes. Van Hollandse

pot t/m Franse cuisine - speciaal voor mijn
vader - uit één van haar kookboeken. Mijn
moeder leek wel een supervrouw! Lange
nachten maakte zij zeker niet. Van patiënten
begreep ik dat ze daar even een tukje ging
doen als het kindje op zich liet wachten. Drie
middagen in de week was het een grote drukte
bij ons thuis, tijdens het spreekuur. Het
wachtkamertje puilde vaak uit van de zwangere dames en soms moesten we extra stoelen
op de gang zetten. In het kamertje bevond
zich ook mijn moeders boekenkast, waar ik
zelf regelmatig in neusde. Mijn moeder was
zeer belezen. Al vroeg ik mij af waar ze ooit
de tijd vandaan haalde! Zo bezat zij literatuur
van Den Doolaard, Tolstoj en Dostojevski.
Van een dankbare patiënt kreeg zij het romantische boek “Désirée”, de eerste liefde van
Napoleon. Ik las het met rode oortjes. Boekjes
over de weg van eicel naar geboorte liet ik
links liggen. Dat kwam later wel!

De spreekkamer
Mijn moeders spreekkamer met erker was de
grootste en mooiste kamer van het huis. In het
midden stond een zware eikenhouten tafel
met bijpassende stoelen. Op het tafelblad
stonden haar stethoscoop, bloeddrukmeter en
kaartenbak met cliënten . Tegen de wand
stond een divanbed waarop de dames werden
onderzocht, met ernaast een elektrische
verwarming en een wastafel met warm en
koud water. Een luxe inrichting als je bedenkt
dat ons huis nooit een CV heeft gehad. Alleen
in de huiskamer stond een allesbrander.
Verder herinner ik me de geur van Lysol
waarmee mijn moeder haar instrumentarium
ontsmette en bij het papierafval de vele
meters vloeipapier die ze gebruikte om de
divan te bedekken voor haar onderzoeken.
Mijn ouders kenden samen veel Hoornse

gezinnen die het krap hadden, vanwege lage
lonen en veel kinderen. Aangezien mijn vader
lange tijd een 40-tal Hoornse huurhuizen in
bezit had, waren bewoners behalve huurder
soms ook patiënt bij mijn moeder. Betaalproblemen werden door mijn moeder meestal in
de minne geschikt. Het noodlijdende Duitse
kunstenaarsgezin Georg & Friedl Stahl bood
zij zelfs een jaar lang onderdak in haar eerste
praktijk/woonhuis aan het Grote Oost 12.
Friedl deed er schoonmaak- en verstelwerk.
De bevalling van Georg jr. in 1937 werd door
de kunstenaar voldaan met een rustiek
schilderij dat nog steeds in de familie is en
lange tijd de spreekkamer heeft gesierd.

Periodieke onthouding
Niet elk kinderrijk gezin was blij met de
komst van weer een baby! “Er zit wel eens
een huilende patiënte tegenover mij”, zo
vertelde mijn moeder toen we een keer samen
in de spreekkamer zaten na aﬂoop van een
extra lang bezoekuur. “Wat doet u dan?”,
vroeg ik nieuwsgierig. “Als zij interesse heeft
leg ik haar uit hoe periodieke onthouding

In de nadagen van
haar loopbaan nog
steeds mef het
Dafje op pad

werkt “, aldus mijn moeder in een tijd dat er
nog geen sprake was van de pil of een spiraaltje. De spreekkamer was voor mij op mijn 12e
jaar ook de rustigste plek om huiswerk te
maken. Daar blokte ik met verkleumde
vingers aan voorbeeldexamens (Toetsnaald)
voor het Lyceum in Alkmaar. Want leren en
de beste zijn was voor mij een leuke uitdaging! Toch dreigde mijn mondelinge eindexamen te mislukken. Van de zenuwen miste ik
de trein naar Alkmaar. Mijn moeder aarzelde
geen seconde en pakte de sleutels van haar
DAF-je. Zonder verwijt leverde ze mij tijdig
af bij het Lyceum, wetende dat ze thuis een
overvolle wachtkamer met kraamvrouwen
zou aantreﬀen!

Vijf kleinkinderen
Op haar 67-ste stopte mijn moeder eindelijk
met werken buiten de deur. Een groots
afscheid vond zij overbodig. “Ik heb tijdens
mijn loopbaan genoeg dankbaarheid en
geschenken van gelukkige ouders ontvangen”, vertelt mijn moeder in 1977 aan het
Noordhollands Dagblad. Een groots geschenk
vond zij ook de
geboortebegeleiding
van haar eigen kleinkinderen. In totaal
hielp de dolgelukkige
Zuster Hilbrands in
Hoorn vijf kleinkinderen ter wereld.
Antje met kleinkind

Afstamming van Velius
Stamboomonderzoek via
My Heritage leverde
vorig jaar een directe
connectie op tussen
verloskundige Antje de
Boer en geneesheer/
kroniekschrijver Theodorus Velius (1572-1630). Velius werd in
Hoorn geboren als Dirk Seylmaker, maar
latiniseerde zijn naam (velius = zeil). In
1594 promoveerde hij in Leiden tot doctor
in de medicijnen, waarna hij in Hoorn
door het stadsbestuur werd aangesteld tot
stadsdokter en kruidkundige. De lijfspreuk
van Velius was: “Ne quid temere” oftewel
“Denk na voor je iets doet”. Velius trouwde drie keer en werd twee maal weduwnaar. Genoemde afstamming is het resultaat van het tweede huwelijk van Velius in
1599 met Aefgen Ewoudsdr Beverwyk, en
via een directe bloedlijn naar de families

Wijdenes, Pijper en Druif. Velius stierf in
1630 op 58-jarige leeftijd en werd begraven in de Grote Kerk. Zijn er overeenkomsten met vroedvrouw De Boer? Velius
was een vlotte student. Mijn moeder koos
vrij laat voor de studie verloskunde. Tot
die tijd verleende zij hand- en spandiensten op de familieboerderij aan ’t Weeltje
5. Zo zat zij tijdens hooitijd graag op de
bok van de hooiwagen, waar zij het paard
beteugelde. Maar toch! Mijn moeder
trouwde in de Grote Kerk van Hoorn en
had net als voorvader Velius grote interesse voor natuurlijke genezingsprocessen.
Ook in de verloskunde liet mijn moeder
de verlostang en de (inknip)schaar het
liefst achterwege en probeerde zij bijvoorbeeld met massage en beleid de boreling
in de juiste baarpositie te draaien. Leest u
maar in de verhalen van haar patiënten!

Wij waren je moeders eerste tweeling
Annie en Tiny Gerlach met hun zusje Jenny

Vriendinnen
Na de geboorte van haar tweeling kreeg moeder Sara nog
enkele zwangerschappen te verwerken waaruit zusjes
Jenny en Ysa en hun broertjes Ton, Leo en Henk Gerlach
werden geboren. De kleine Jeanette Regina zou in 1945
na twee maanden overlijden. Annie over de verloskundige die alle geboortes begeleidde: “Wist je dat jouw
moeder dik bevriend was met de mijne? Zij waren elkaars
beste vriendinnen. Ook buiten het werk kwam je moeder
regelmatig bij ons langs en ging gezellig onderuit zitten
om met mijn moeder van alles te bespreken, met een
kopje thee.
Ze was een vrolijke vrouw en noemde Tiny en mij altijd
‘lieverd’ of ‘schat’. En mijn moeder kon wel wat troost
gebruiken. Zeker na die scheiding van mijn vader eind
jaren ‘60 was het voor haar zwaar om de moed erin te
houden en alle eindjes aan elkaar te knopen. Jouw
moeder was een enorme steun voor haar.”

Annie en Tiny Gerlach
Op 24 juli 1938 werd Sara Belia Gerlach-Vleeschdraager
‘verlost’ van tweelingdochters Anna en Catharina. De
baby’s kregen de roepnamen Annie en Tiny. De bevalling
werd begeleid door de toen nog ongehuwde vroedvrouw
Zuster Antje de Boer, die zojuist de praktijk van stadsvroedvrouw Van den Oord (Grote Noord) had overgenomen. “Wij waren je moeders eerste tweeling”, vertelt
Annie. “Je moeder was daar erg blij mee”, vult Tiny aan.
De hoogbejaarde zussen wonen al tientallen jaren niet ver
bij elkaar vandaan in het dorp Wognum. “We kunnen niet
lang zonder elkaar”, zegt Tiny. Voorjaar 2020 zouden de
zussen twee maanden na elkaar overlijden.
Moeder Sara Belia Vleeschdraager

Foto van de tweeling
gevonden in Antjes
etuitje

Geboortekaartje 1937

Joodse familie
Sara Belia (overleden in 1991) was een telg uit de Joodse
familie Vleeschdraager die voor de Tweede Wereldoorlog
een lampenzaak bezat in de Pieterseliesteeg. Alles was
toen nog pais en vree in Hoorn. Er waren geen rassen
tegenstellingen. Dat veranderde tijdens de Duitse bezetting toen de Hoornse Joden werd gesommeerd om naar
Amsterdam te verhuizen. Sara ontkwam aan dat bevel
dankzij haar huwelijk met ‘zuivere’ Hollander, Antonius
Gerlach . Gelukkig wisten enkele familieleden de Jodenjacht en zelfs hun deportatie te overleven. Sara’s broer
Jan (Isaäc) Vleeschdraager runde na de oorlog het deftige
hotel De Doelen in de Hoornse Achterstraat, waar teenagers Annie en Tiny in de vijftiger jaren ook een poosje
werkzaam zijn geweest.

meisje bijkwam van een blindedarmoperatie in het
Stadsziekenhuis zag ik als door een waas het bezorgde
gezicht van je moeder boven mijn bed. “Dag lieverd”, zei
ze tegen mij terwijl ze voorzichtig de operatiestop uit
mijn mond haalde. Ik zal dat moment nooit vergeten!”

Etuitje
Gewapend met een fotoschilderij van de jeugdige tweeling Annie en Tiny samen met hun jongere zusje Jenny,
verlaat ik Wognum. Enkele dagen later stuit ik thuis op
een versleten leren etuitje van mijn moeder. Daarin vind
ik het portretje van twee blonde meisjes met grote ogen
en een bos krullen. Nee maar, daar heb je Annie en Tiny
Gerlach! Ineens schiet mij de ontboezeming van Annie
over mijn moeder te binnen, waaruit blijkt hoeveel de
tweeling voor haar heeft betekend: “Toen ik als jong

Gezin Gerlach geniet van een dagje-uit

Door regen en wind naar de
noodwoning van Degeling
Gonny en ouders bij de noodwoning

zuster Hilbrands telefonisch te waarschuwen. Het was
ons inziens de hoogste tijd voor haar om langs te komen.
Mijn vrouw Nellie stond namelijk op het punt om haar
eerste kind te baren.

Zaklantaarn als gids

Jan Degeling vertelt
Het was maart 1958 en vreselijk slecht weer. Regen en
wind deden heel erg hun best de nacht zo onaangenaam
mogelijk te doen lijken. Toch zag ik mij genoodzaakt om

Het was in de jaren van woningnood, Zodoende woonden
wij in een noodwoning aan de Johannes Poststraat, waar
werd gewerkt aan de bouw van een lagere technische
school. Om half één in de nacht stond ik uw moeder al
op te wachten met een grote zaklantaarn, want de toegang
naar de noodwoning was bijzonder slecht. Het terrein

Baby Gonny Degeling is ter wereld gekomen, met links verloskundige Hilbrands

stond vol met grote plassen water. Ongeveer drie kwartier later is onze dochter geboren: Gonny met een gewicht
van zes pond en drie ons. Ik ben uw moeder nog dankbaar voor de soepele begeleiding. We hadden het volste
vertrouwen in haar. Er ging een zekere rust van haar uit,
alsof ze een soort stralenkrans om zich heen droeg. Het is
moeilijk om die ervaring precies onder woorden te
brengen. In de latere jaren zijn er nog drie kinderen
geboren. Ook hier was uw moeder de perfecte verloskundige zij het onder betere omstandigheden aan de
Gedempte Turfhaven.

Lief en modern

Moeder Nellie met dochter Gonny

Ik vertel u dit verhaal omdat mijn vrouw Nellie het niet
meer kan doen. Zij is jammer genoeg al in 1991 overleden. Beiden vonden wij uw moeder een lieve vrouw en
toch ook een beetje modern, want zij had toen al een
soort zwangerschapsgymnastiek bij haar aan huis!

Moeder Nellie Degeling-de Graaf met Frank
Herma, Peter en Gonny
Degeling

Tijdens geboorte van kanjer Jacco
werkte ze met beleid
Om te beginnen werd Magda zelf in 1945 in het Stadsziekenhuis aan het Kerkplein door de populaire vroedvrouw
verlost. “Uitgerekend op bevrijdingsdag 10 mei. De
verpleegsters hadden er goed de pest die dag in te moeten
werken, want de Canadezen reden die dag Hoorn binnen
over de Westerdijk en zij wilden de bevrijders natuurlijk
zelf binnenhalen!” Broers Ruud en Fred Dijksma zagen
het levenslicht boven de slagerij van de familie aan de
Muntstraat. “Weet je dat mijn man Ron en zijn broer
Hans van Ossenbruggen ook door jouw moeder zijn
gehaald”, vervolgt ze enthousiast. Gezien de ervaringen
van hun beide ouders die spraken van ‘een prettige en
sympathieke vrouw’ wist Magda in 1970 de praktijk aan
de Koepoortsweg snel te vinden.

Zware bevalling

9 ponder Jacco in 1970

Magda van Ossenbruggen-Dijksma vertelt

De geboorte van Jacco zal Magda niet licht vergeten. “Je
krijgt een ﬂink kind met een groot hoofd’, had mevrouw
Hilbrands haar gewaarschuwd. De weegschaal wees toen
uit dat ik wel 21 kilo was gegroeid!” Dat duidde voor
zowel kraam- als vroedvrouw op een zware bevalling die
in het Streekziekenhuis zou plaatsvinden. “Je moeder

Binnen de families Dijksma en Van Ossenbruggen is
verloskundige Hilbrands-de Boer bijzonder actief
geweest tijdens de geboortebegeleiding. “Liefst twee
generaties baby’s zijn door jouw moeder ter wereld
geholpen”, vertelt Magda van Ossenbruggen-Dijksma.

Vader Ron in 1943

Moeder Magda met Jacco

Jacco’s vader Ron en zijn oom Hans zijn in de jaren ‘40 ook verlost door vroedvrouw Antje

werkte met beleid. Ze nam er alle tijd voor, zodat zelfs
het pijnlijke inknippen niet noodzakelijk was. Ik heb
tijdens de bevalling zelfs geen enkel scheurtje gehad”.
Magda heeft nog steeds een goed gevoel bij de vakkundige hulp tijdens de geboorte van haar bijna 9-ponder
Jacco. Voor de nazorg van haar eersteling kon ze ook een
beroep doen op haar verloskundige. De borstvoeding gaf
wat problemen met zo’n grote baby. “Vaak schreeuwde
Jacco het uit van de honger. Ik werd er wanhopig van”,
vertelt Magda. Je moeder adviseerde me toen: ‘Kind
maak je toch niet zo druk. Pak een half biscuitje en prak
dat ﬁjn!’ “Nou dat systeem werkte prima. Jacco en ik
waren er blij mee!”

Nierbekkenontsteking
Magda herinnert zich dat de bevalling van Robert
Christian in 1973 door een andere vroedvrouw is uitgevoerd. “Je moeder ging toen zes weken op vakantie naar
Rusland, samen met je vader. Wel heeft ze mijn volledige
zwangerschap begeleid. Een week voorafgaand aan de
bevalling kreeg ik een nierbekkenontsteking. Mijn
huisarts weigerde toen
bij mij langs te komen.
Jouw moeder heeft mij
toen geweldig geholpen.
Daar ben ik haar heel
dankbaar voor!”

Magda en Ron anno 2010

Zeven kinderen geboren tijdens onweersnacht
Ank van der Linde vertelt
“Op 1 september 1976 is onze dochter Laura geboren”,
vertelt moeder Ank van der Linde (overleden in 2016).
Op een woensdag, ik zal het nooit vergeten. Mijn
echtgenoot Joep werkte in het onderwijs en op
woensdagmiddag was hij altijd vrij. Op woensdag rond
12 uur begonnen de weeën en ik rekende erop dat Joep de
verloskundige wel zou bellen zodra hij thuis kwam. Het
zou toch zo’n vaart niet lopen, we hadden pas op begin
oktober gerekend!

consternatie was ik helemaal vergeten dat de school die dag 5 jaar
bestond en er een gezellig samenzijn
was georganiseerd. “Je moet toch
maar even naar huis toe komen, nu”,
was het enige dat ik zei en blijkbaar
was dat dwingend genoeg. Toen hij
er was besloten we mevrouw Hilbrands toch maar te gaan
bellen, die weeën kwamen wel heel vaak achter elkaar.
Toen zij kwam nam zij de situatie in zich op en zei tegen
mij: “U stapt bij mij in de DAF en hij gaat maar op de
ﬁets naar het ziekenhuis”. Tja, hij rook naar alcohol…

Spontane geboortes
Om 20.15 uur die avond is Laura geboren, maar mevrouw
Hilbrands had weinig tijd om even na te praten. Diezelfde
nacht hielp zij zeven Hoornse kinderen op de wereld. Na
een lange periode met snikhete dagen was het weer plots
omgeslagen en een pittig onweer barstte los boven de
stad. Dat wekte heel wat spontane geboortes op! Ik was
in veilige handen in het ziekenhuis, thuisbevallingen
hadden nu voorrang. De oude dame (67 jaar toen) vertrok
heel alleen in de regen naar de volgende bevalling.

Mandje met peren
Ze heeft haar snelle vertrek ruimschoots goedgemaakt.
De volgende dag kwam ze in het ziekenhuis op controlebezoek, maar het leek meer een kraamvisite. Ze knipte de
te lange nageltjes van Laura en had als cadeautje een
mandje peren meegenomen uit eigen tuin.

In veilige handen van mevrouw Hilbrands. Uit het fotoboek van
Laura van der Linde

“Nog regelmatig als ik
langs huize Sonnevanck
rijd, denk ik terug aan
mevrouw Hilbrands. Het
was een strenge maar
vreselijk lieve verloskundige!”

Met de Daf naar ‘t ziekenhuis
De weeën werden steeds heftiger. Maar al wie er kwam,
niet de aanstaande vader. Rond half zes ben ik de school
maar eens gaan bellen en ja hoor hij was er nog. In mijn

Ank met dochter
Laura, kerst 2009

De verpleegsters waren altijd blij als er een
patiënte van je moeder binnenkwam

Do in haar tuin aan de Joh. Poststraat in 2010

Kraamverzorgster Do Spaans aan ’t werk in het
Stadsziekenhuis

Dorothea (Do) Spaans-Scholtens
Afkomstig uit de Zaanstreek en met haar kraamverzorgingsdiploma op zak volgde mevrouw Do Scholtens
vanaf 1949 haar vervolgopleiding in het Stadsziekenhuis
aan het Kerkplein te Hoorn. “Dokter De Ronde was toen
algemeen arts en later versterkte dokter Woelinga het
ziekenhuisteam als gynaecoloog of wel: vrouwenarts”, zo
vertelt de 86-jarige Do over het medische gezag in het
voormalige ziekenhuis. Na het behalen van haar Witte
Kruis-insigne als verpleegkundige behaalde Do het z.g.
Ooievaartje voor de babyverpleging. In die hoedanigheid
kreeg ze meermalen te maken met verloskundige Antje
Hilbrands-de Boer. “De verpleegsters van het Stadsziekenhuis waren altijd blij als er een patiënte van je moeder

binnenkwam. Want dan ging alles er rustig en gezellig
aan toe. Zij maakte met iedereen een praatje en vertelde
ook smakelijke verhalen over haar avonturen met de
kampbewoners aan het Keern”. Geen wonder dat verpleegster Do, in 1954 getrouwd met slager Piet Spaans en
hoogzwanger van dochter Jacolien, aan het Nieuwland 16
beviel met hulp van haar favoriete vroedvrouw. “Dat was
een vlotte bevalling op een maandagmiddag, ook sluitingsdag van de slagerij gelukkig!”

Achterbuurvrouw
Jaren later werden Piet en Do Spaans aan de Johannes
Poststraat achterburen van de familie Hilbrands. Vanuit
hun huis hadden zij zicht op de achtertuin met garage. Zo

Do Spaans op de kinderzaal Stadsziekenhuis

Jacolien werd geboren op maandagmiddag,
sluitingsdag van de slagerij

zag Do het DAF-je van de verloskundige regelmatig
uitrijden en weer inparkeren. “Na de visites of een
bevalling parkeerde je moeder haar DAF achteruit met
een bepaalde slinger in de carport, zodat ze makkelijk en
snel weer kon wegrijden, ik zie het nog voor me.” Op een
gegeven moment raakten de twee families zelfs bevriend
met elkaar en bezochten elkaars verjaardagen . Zo raakte
het echtpaar Spaans steeds meer bekend met huize
Sonnevanck en diens bewoners. Do herinnert zich
levendig dat ze aan het einde van de zomer een emmertje
kweeperen kreeg van de boom uit de voortuin, waarvan
zij lekkere jam maakte. “Jouw vader had aandelen bij
olietankerbedrijf Pakhoed in Rotterdam en hij vroeg ons
een keer mee naar zo’n dagje voor aandeelhouders. We

Jacolien met haar vader Piet Spaans

bezichtigden met z’n vieren het bedrijf en op een rondvaartboot van Speedo toerden we heerlijk door de havens”, vertelt Do. “En kijk, je hebt ‘m zelf ook wel, die
mooie groepsfoto bij café De Nadorst in Blokker gemaakt
op de dag dat je moeder 80 jaar oud werd. Hier sta ik nog
met Piet en daar ben jij – wie is je man eigenlijk? - en
daar de buren Entius en Van Delft en je drie zussen. Hoe
gaat het met ze? Wat gaat de tijd toch hard, vind je niet!”
Dochter Jacolien de Vries-Spaans, nu 65 jaar oud, heeft
ook levendige herinneringen aan de bekende achterbuurvrouw. Zij spreekt over een “bijzondere en lieve vrouw”.
Moeder Dorothea Spaans-Scholtens overleed in 2019 op
95-jarige leeftijd.

De komst van mevrouw Hilbrands was bij
ons thuis een gebeurtenis
Oudste Zoon Peter Wester vertelt

Baby in mandje gebracht

Tussen 1946 en 1965 begeleidde mevrouw Hilbrands,
veertien keer onze moeder, Annie Wester-de Vries
(1923-2008) bij een zwangerschap. Enkele zwangerschappen eindigden in een miskraam. Twaalf maal hielp
ze een gezonde Wester op de wereld te zetten. De oudste,
Peter, werd in het St. Jans Gasthuis geboren, de volgende
tien op Keern 133 (na een omnummering: 123) en de
laatste, Armand, op Koepoortsweg 16. De komst van
mevrouw Hilbrands bij ons thuis was telkens weer een
gebeurtenis. Haar rijzige verschijning maakte indruk.
Haar lachende ogen stelde ons kinderen tegelijk gerust.
Na enkele vriendelijke woorden - ze bleek onze namen
goed te kennen - werden we naar de achterkamer, of
liever naar buiten verwezen. De gesprekken tussen onze
moeder en mevrouw Hilbrands waren niet voor onze oren
bestemd.

Zwangerschap en bevalling waren in de jaren 50/beginjaren 60 nog met geheimen omgeven. Je had vaak niet in de
gaten dat moeder (weer) zwanger was. Bij voorkeur ging
moeder voor gesprekken naar Koepoortsweg 72, waar
mevrouw Hilbrands spreekuur hield. Dat was niet altijd
mogelijk, bijvoorbeeld in 1955 toen moeder lange tijd
bedrust moet houden om ons broertje Henri gezond op de
wereld te kunnen zetten. Lange tijd werden bij bevallingen de kinderen zo ver mogelijk gehouden. Buren of
grootouders Piet en Pietertje de Vries aan de Kromme
Elleboog, boden opvang. Als je thuis kwam trof je een
nieuw zusje of broertje in onze mooie houten familiewieg
aan. We hoorden dan dat niet de ooievaar maar mevrouw
Hilbrands de baby had gebracht, in een mandje!

Elf van de twaalf kinderen Wester

zelf hulp-politieagent, riep de aanwezige politiemensen
aan de Muntstraat op te gaan zoeken. Met succes, want
vlak voor de komst van de kleine André kwam mevrouw
Hilbrands op haar Berini bromﬁets aanrijden.

Katholiek aspect woog het zwaarst

Ook nakomertje Armand sliep in het door vader Niek
getimmerde bedje

Vader Niek als hulpbaker
Aan het Keern vonden de bevallingen in de voorkamer
plaats. Het ouderlijk bed werd naar beneden gehaald en
op klossen gezet, die waren aangeleverd door het Wit-Gele Kruis. Mevrouw Hilbrands leerde onze vader Niek
Wester (1918-1994) de rol van hulpbaker op zich te
nemen. Zo zorgde hij voor heet water en warme doeken;
een hele klus in ons huisje waar water op stadsgas moest
worden gekookt. Stadsgas werkte op ingekeepte munten
en die konden wel eens ‘opraken’. De buren of kruidenier Kleijer bij de watertoren moesten dan uitkomst
brengen. Een geiser was er niet tot de komst van aardgas
eind jaren ’50.

Opsporing verzocht!
In 1952 toen Jacques zich aankondigde stond mevrouw
Hilbrands er waarschijnlijk alleen voor. Onze vader was
die dag elders in Nederland een winkelinterieur aan het
opzetten. In 1957 leek zich dit te herhalen. Na een
telefoontje reed vader met grote snelheid van Rijswijk
naar Hoorn, om op tijd voor de aangekondigde bevalling
te zijn. Bij zijn aankomst bleek mevrouw Hilbrands zoek
te zijn. Ze zou ergens op de Beatrixlaan zijn. Vader Niek,

Is ze gezien in de Beatrixlaan? Zelfs de politie werd te hulp
geroepen toen André zich in 1957 aandiende, om de
verloskundige op te sporen.

Uit gesprekken die we hadden met moeder in de laatste
decennia van haar leven weten we dat zij altijd een groot
vertrouwen in mevrouw Hilbrands heeft gehad. Enkele
sprekende voorbeelden:
• wij waren katholiek en van de ouders werd in de
jaren ’40 en ’50 verwacht dat de pasgeborene binnen
twee dagen zou worden gedoopt. Dat gebeurde in de
sacristie van de RK-kerk Cyriacus en Franciscus aan
het Grote Noord. Maar soms leek dit niet verstandig
als er bij de geboorte wat problemen waren geweest.
Moeder verkeerde dan in tweestrijd. De verloskundige - een andersdenkende - moest haar eerst verzekeren dat het dopen kon doorgaan. Bij haar goede raad
liet mevrouw Hilbrands het katholieke aspect op dat

•

•

moment het zwaarst wegen.
In 1965 viel het einde van de zwangerschap nog net
binnen de vakantie van mevrouw Hilbrands. Moeder
geloofde achteraf dat haar wens om deze verloskundige ook de (laatste) bevalling te laten doen zo sterk
is geweest dat Armand nog vier dagen extra is
‘binnengebleven’.
Ook buiten de zwangerschappen bood mevrouw
Hilbrands onze moeder een luisterend oor. Zeker
sinds we in 1965 verhuisden naar Koepoortsweg 16
kwamen ze elkaar nog wel eens tegen.

Hoera zusje Ancolet is geboren

In stilte gestopt
In 1977 vond mijn moeder het maar niets dat
verloskundige Hilbrands in stilte met haar werk was
gestopt. Ze vertelde mij dat zij bezig was om haar een
uitgebreide brief te schrijven met daarin haar
dankbetuiging voor alle jarenlange steun en zorg. Mijn
zus Marga is trouwens ook bevallen met hulp van jouw
moeder. Op 6 juli 1973 hielp zij Marga’s dochter Debby
ter wereld. Is dat niet geweldig?!

Oudste zoon Peter oefent met zijn eerste voertuig
op het Keern

