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Dit boek behandelt “een nostalgische familiegeschiedenis over het 
leven van een groot katholiek gezin op een klein Zuid-Hollands 
eiland”. Het is geschreven door iemand die al de nodige boeken op 
haar naam heeft staan. En omdat het tegenwoordig mode schijnt 
te zijn om niet één doorlopend verhaal te vertellen, maar vooral 
alles te verbrokkelen en met een soort flash-backs te werken, is de 
draad van het verhaal soms niet echt gemakkelijk te volgen. Het is 
het verhaal over een paar families van Kaageiland, doorvlochten 
met een verslag van het onderzoek daarnaar, waarbij ook nog 
telkens allerlei familieleden aan het woord gelaten worden die 
soms veel leuke, soms weinig interessante verhalen vertellen. 
Maar het leest wel lekker weg. 

Het begint nog wel met een stuk familiegeschiedenis van enkele generaties Loogman, 
teruggaand tot Jan Logemann uit Elsfleth in het toenmalige Oldenburg. Hierbij wordt 
gesteund op een ouder genealogisch onderzoek dat er zeer lacuneus uitziet, hetgeen de 
auteur ook al onderkende, maar inlichtingen hiernaar brachten slechts aan het licht dat de 
naam daar ter plaatse zoveel voorkomt dat er geen beginnen aan is. Of ook de bewering 
correct is dat de nakomelingen zich al meteen op het Kaageiland vestigden of toch eerst 
elders in Alkemade, zou ook nog wel eens door wat meer bewijzen gestaafd mogen worden. 
Maar voor de recentere generaties is dit onderdeel wel goed verzorgd. Dat geldt ook voor de 
familie Groen in ’t Woud. Het gezin van Jacobus (1867-1958) en Cornelia Duinhoven (1865-
1948) telde tien kinderen, waarvan Lena (1896-1978) trouwde met Leen Loogman (1895-
1968). Zij kregen dertien kinderen, waaronder de schoonmoeder van de auteur. Dit was het 
laatste grote gezin, want deze kinderen kregen, voor zover ze al trouwden, veel kleinere 
gezinnen. 

Over de oudere geschiedenis, bijvoorbeeld over de droogmaking van de Haarlemmermeer, 
wordt een en ander verteld op basis van goede literatuur, maar toch is bijvoorbeeld de 
beschreven gang van zaken in 1836, toen de stoot tot die droogmaking gegeven werd, op 
zijn minst verwarrend te noemen. Het laat wel zien dat eigenlijk de hele streek onderwerp is 
en niet alleen Kaageiland. Er waren natuurlijk banden met andere dorpen in de gemeente 
Alkemade, zoals Oud Ade, waar de katholieke bewoners van Kaageiland kerkelijk bij 
hoorden. Maar naar school gingen ze vaak in Sassenheim of De Engel onder Lisse. De familie 
Groen in ’t Woud was meer op de Haarlemmermeer georiënteerd. Maar vanzelfsprekend 
was De Kaag het hoofdonderwerp, waar zaken als toerisme en zeilvaart een belangrijker rol 
gingen spelen dan de vroeger overheersende landbouw. Leen Loogman had in zijn woonhuis 
ook een winkeltje, waar men voor werkelijk van alles terecht kon. Hierop wordt diep 
ingegaan en dat levert ook de mooiste sfeertekeningen en achtergronden, zeker herkenbaar 
voor degenen die niet geheel onbekend zijn op het eiland. Dat er ook protestanten 



woonden, met zelfs een eigen kerkje en dominee, en een schoolmeester die zelf zijn eigen 
schooltje bouwde (en luisterde naar de prachtige naam Olfert Sopjes) is zeker niet vergeten, 
ook al stoelt dat op oudere literatuur. 

Veel is ‘gewone geschiedenis’, zeer bekend bij degenen die vertrouwd zijn met het 
boerenleven in vroeger tijd. Maar in dit boek zit een speciaal iets verwerkt: een erfelijke 
afwijking. In de familie Groen in ’t Woud heerst osteoid osteoma, waarbij de vergrote 
schedel een soort gleuf vertoont en de armen bijna uit de schouders gedraaid kunnen 
worden. Dit is te wijten aan een bepaald gen op chromosoom 6. Tja, dat kan voorkomen. 
Maar het wordt toch wel heel indringend als de auteur beschrijft hoe haar eigen dochter er 
ook niet helemaal vrij van is en wat dat voor tocht langs specialisten tot gevolg had. Dan is 
het toch maar goed dat je onderzoek verricht naar je voorgeslacht, in dit geval het 
voorgeslacht van je man, en dit soort zaken ontdekt. En dat dat uitdijt tot een zeer leesbaar 
boek, over één (van de vele) grote gezinnen op Kaageiland, kan alleen maar dankbaar 
aanvaard worden.  
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