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" De oorlog liet 
diepe sporen na
 bij Lea Meents. 

De omroeper ging die dag in novem-
ber het dorp rond om de mensen 
op de hoogte te brengen van het 

nieuws dat de schuit met kinderen ar-
riveerde. Iedereen die een bleekneusje 
wilde opvangen, moest zich melden bij het 
gebouwtje van Patrimonium. Lub Romkes 
ging er ook naartoe. Hij woonde samen 
met zijn vrouw Geertje en dochter Coby op 
Wijk 1-80 bij zijn schoonouders in - Teunis 
en Marretje Kramer-Post. Zij runden op dat 
adres een winkeltje met levensmiddelen. 
Er was geen ruimte in het huis voor nog 
meer kinderen. Het jonge gezin woonde op 
de zolder, de bedstedes waren bezet, maar 
Lub en schoonvader Teunis vonden dat het 
moest.
De bleekneusjes werden vanaf de boot 
overgebracht naar het zaaltje van Patri-
monium. Lub kreeg Lea in het oog en zij 
beantwoordde zijn blik met een lachje. Lub 
was verkocht.

Bij thuiskomst ontfermde opa Teunis Kra-
mer zich over Lea. Hij zette het verkleumde 
meisje bij de kachel en trok voorzichtig 
haar laarsjes uit. Ze droeg geen sokken. Opa 
verwarmde haar voetjes, haar beentjes en 
regelde kleding. De liefde van dat moment 
ging een leven lang mee. Lea vergat het 
nooit.

Bleekneusje Lea Meents bleef verlangen naar familie op Urk

Liefde in tijden 
van oorlog

Oorlog
Lea was een dochter van Hartog Meents en 
Louisa Volger. Het gezin had het moeilijk in 
de oorlog. Vader was Joods en werd in 1942 
naar het werkkamp Vledder in Drente ge-
bracht, waar hij dertien weken verbleef. Om 
aan geld te komen, werkte moeder buitens-
huis als schoonmaakster. De oudste, Gerrit, 
werd verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen in het gezin. 
Hartog Meents kreeg na dertien weken 
weekendverlof en meldde zich op schrifte-
lijk verzoek die maandag bij het Gemeen-
telijk Bureau voor Maatschappelijke Steun 
in Amsterdam (Sociale Zaken). Er gebeurde 
een wonder. Hartog hoefde niet meer terug 
naar het kamp. Waarom was onduidelijk, 
waarschijnlijk werd zijn gemengde huwe-
lijk zijn redding. Als enige van zijn familie 
overleefde hij de oorlog. Hartog durfde zich 
na zijn vrijlating niet meer te laten zien op 
straat. Hij bleef tot het eind van de oorlog 
binnen.
De Hongerwinter brak aan en het gezin 
bestond ondertussen uit zeven kinderen. Te 
veel monden om te voeden. Gerrit brak in 
bij winkels, ging uit stelen en liep met een 
handkar richting het noorden om bij boeren 
om eten te bedelen. Ook bedreef hij zwarte 
handel in fruit. Het was niet genoeg. De 
enige kans om het hele gezin deze winter 

door te krijgen, was om een aantal kinderen 
aan te melden voor het vervoer naar het 
oosten van het land. Daar was wel genoeg 
te eten. Dochtertjes Lea van drie en Jetty 
van een paar maanden kwamen er voor in 
aanmerking. 

Boot
Moeder Louisa bracht haar twee kinderen 
naar de boot, die hen naar Urk zou vervoe-
ren.

Lea’s herinneringen: ,, Van de reis kan ik me 
herinneren dat het vreselijk koud was. Ik was 
blij dat ik op Urk kwam. Ome Lub haalde 
me op. Hij mocht niet zelf een kind uitkiezen, 
maar ik lachte tegen hem en toen zei hij: ‘dat 
maotjen wil ik’. Eerst mocht het niet, maar 
hij hield voet bij stuk. ‘Ik neem haar mee, of 
niemand’, zei hij. Ome Lub droeg me naar 
huis en toen kwamen we in het winkeltje op 
Wijk 1-80. Ik had helemaal niets bij me en 
kreeg kleren van Coby aan. Opa verzorgde 
me. Ik hoefde niet te wennen, voelde me met-
een thuis bij hen.’’

,,Ik kreeg alles van mijn opoe. Als ik vroeg: 
‘Opoe, mag ik dat hebben?’, dan antwoordde 
ze: ‘Ja hoor, pak maar’. Dan vroeg Coby: 
‘Opoe, mag ik ook?’ en dan zei opoe: ‘Nee, als 
je uit school komt’. Ik werd altijd voorgetrok-

ken door mijn opoe, altijd. En ik mocht altijd 
van opa in de kruiwagen zitten en Coby 
moest er naast lopen, terwijl ze ook klein 
was. Dan moest Coby hout zoeken en dat 
werd in de kruiwagen gedaan. Ik zat er dan 
bovenop, als een prinses.’’

,,We aten meestal soep. Ik at alles bij tante 
Geertje en bij opoe. In het winkeltje verkoch-
ten ze worst, suiker, van alles. En dan werd 
het opgeschreven in een boekje. Ik vond het 
prachtig die Urker vrouwen. Ik ben nog met 
zo’n vrouw op de foto gegaan. Dan kwamen 
ze in klederdracht boodschappen doen. 
Meestal stond tante Geertje in de winkel. 
Ome Lub was weg, die werkte.’’

,,Ik ging ook mee naar de kerk. Ik vond het 
wel mooi. En dan deed ik geld in dat zakje, 
zo’n zwart zakje met zo’n stok eraan. Meestal 
zaten we vooraan, Coby en ik. De kerk was 
vlakbij. Dan stak je over en was je er.’’

,,Ik was me niet bewust van de oorlog, daar 
was ik te klein voor. Ik wist niet beter. Opa 
hielp me wel. Opoe en ome Lub en tante 
Geertje hielpen mij. Ik heb altijd spijt gehad 
dat ik bij hen weg moest.’’

Na de oorlog werden bijna alle bleekneusjes 
weer herenigd met hun biologische ouders. 

In november 1944 meerde in de Urker haven een open 

dekschuit aan met een bijzondere ‘vracht’: tientallen 

bleekneusjes. Ondervoede kinderen uit Amsterdam, die 

op initiatief van het Rode Kruis, kerken en vrijwilligers 

met boten naar het oosten van het land werden gebracht 

om de Hongerwinter te overleven. De 3-jarige Lea Meents, 

een kind van een Joodse vader en katholieke moeder, 

kwam in het gezin van Lub en Geertje Romkes-Kramer. 

Ze wilde na de oorlog niet meer weg, maar moest.

" Lea als kind, 
na de oorlog.

" Lub en Geertje Romkes-Kramer 
met hun dochter Coby in 1940.

" Teunis en Marretje Kramer 
voor hun winkeltje op Wijk 1-80.
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Urk in 
Oorlogstijd
Stichting Urk in Oorlogstijd be-
schrijft momenteel de geschiedenis 
over Urker bleekneusjes. Vijf dagen 
voor de dood van Lea Meents - ook 
een bleekneusje - interviewden Jan-
neke Brouwer e n Robert Hofman 
haar. Het artikel in Het Urkerland is 
in samenwerking met deze twee vrij-
willigers van de stichting tot stand 
gekomen. Janneke Brouwer: ,,Lea’s 
verhaal laat zien dat de oorlog op 
verschillende manieren diepe sporen 
naliet in mensenlevens.’’ 
Met het oog op de dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag krijgt het verhaal 
van Lea Meents een plek in Het Ur-
kerland.

" Tijdens de oorlogsjaren meerde er ver-
schillende keren een schip in de Urker ha-
ven aan met aan boord bleekneusjes uit 
Amsterdam. 

Coby: ,,Na de oorlog vroegen we ons vaak 
af hoe het met haar ging. Je zat er altijd wel 
mee. Vooral omdat het weerzien met haar 
moeder zo kil was geweest. Ik was een jaar 
of zes, maar begreep heel goed dat er iets 
niet in orde was. Het was kaal en koud. 
Mijn vader wist dat Lea niet gelukkig zou 
worden, maar we hadden geen keus. We 
moesten haar achterlaten bij haar eigen 
moeder. Dat was heel moeilijk.’’ 

Nadat het contact tussen Lea en de fa-
milie Romkes hersteld was, kwamen ze 
regelmatig bij elkaar op bezoek en was er 
het dagelijkse telefoontje van Lea. Ze kon 
met Coby lezen en schrijven. Uniek, want 
in haar relaties met verzorgers, buren of 
familie botste het nog wel eens. 

Coby: ,,Niet iedereen begreep haar. Ik 
misschien ook niet, maar ik had haar lief. 
Ze was bijzonder, als kind al. Mooi en 
pienter. Ze deed verschillende zelfmoord-
pogingen in haar leven, want ze had het 

Coby Kapitein-Romkes:

‘Ik had alles, zij had niets’

moeilijk en dat ging niet over. Behalve 
een psychische aandoening had ze ook 
een oogziekte, waardoor ze blind werd en 
nog afhankelijker van anderen. Iets wat 
ze juist niet wilde. In mijn contact met 
haar heb ik net als vroeger vaak gedacht: 
ik heb alles, zij heeft niets. We hebben veel 
met elkaar gedeeld en ook gepraat over 
sterven, maar nooit vertelde ze me over 
haar euthanasieplannen. Vlak voordat ze 
overleed, had ik haar nog aan de lijn. Had 
ik nog iets voor haar kunnen betekenen? 
En: wat? Ik weet het niet.’’
,,Opa Kramer bad altijd voor Lea als we in 
de bedstee lagen. Dan zong hij ook liedjes 
over de Here Jezus. We baden allemaal 
voor Lea, tot het eind toe en als ze op Urk 
was lazen we Psalm 23 met elkaar. Opa zei 
vaak: ‘een kind voor wie zoveel gebeden 
is, kan niet verloren gaan’.’’

Kleine Jetty was al lang terug in Amsterdam. 
Ze was maar heel kort op Urk geweest, een 
paar dagen. Jetty had een Joods uiterlijk 
en het gezin dat haar toebedeeld had ge-
kregen, durfde het risico niet te nemen. 
Jetty ging daarom terug naar haar familie 
in Amsterdam. Lea’s terugkeer was in juli 
1945. Samen met ome Lub en Coby maakte 
ze per boot en bus de reis naar Amsterdam. 
Hoe klein ze ook was, ze besefte dat het af-
scheid van haar Urker familie definitief was. 
De ontvangst in Amsterdam was kil. Lea’s 
moeder liet bij het weerzien met haar kind 
geen emoties zien. Geen knuffel, geen kus, 
geen traan. Voor Lub een moeilijk moment. 

Lea’s herinnering: ,,Ome Lub heeft vre-
selijk gehuild. Ik ook natuurlijk, want ik 
kende mijn moeder niet zo goed. Ik vond 
het verschrikkelijk om weer terug te zijn in 
Amsterdam. Oh vreselijk, vreselijk, vreselijk. 
Wat moet ik doen in dat vreemde huis? Ik 
dacht veel aan Urk. Ik dacht dat opoe, opa, 
tante Geertje en ome Lub mijn vader en 
moeder waren. Ik dacht bij het zien van 
mijn moeder in Amsterdam: ‘wat is dat voor 
een vrouw?’’’ 

Kaartje
Het contact tussen Lea en haar Urker fa-
milie verwaterde. Zo af en toe een kaartje, 
maar daar bleef het bij. Op haar levenspad 
moest ze veel hordes nemen en soms was 
de weg onbegaanbaar. De band met haar 
moeder herstelde nooit.

Lea: ,,Ik kon nooit met haar overweg, omdat 
ze me teruggehaald had via het Rode Kruis. 

Ik was liever op Urk gebleven, dan was ik 
veel gelukkiger geworden.’’

Op haar twaalfde verloor Lea haar spraak, 
waarvan de oorzaak gezocht werd in een 
psychische aandoening. Het duurde vier 
jaar, voordat ze weer kon praten. Als on-
derdeel van de behandeling kreeg ze elek-
trische schokken toegediend. Ze genas niet 
en werd op jonge leeftijd opgenomen in het 
Sinai-centrum, een Joods tehuis voor psy-
chiatrische patiënten. Door een Urker die er 
werkte, werd het contact met tante Geertje, 
ome Lub en Coby hersteld. Het bleef, tot 
aan Lea’s dood. 
Hoewel de oorlog diepe sporen bij haar had 
achtergelaten, zag ze ook een lichtpuntje: 
‘de oorlog gaf me een zus’. 

Lea: ,,Ik bel Coby iedere dag om zeven uur 
’s ochtends. Ik moet haar horen, ik weet het 
niet. Ze is altijd lief voor me. ‘Nou schat, een 
dikke poes’, zegt ze dan.’’

Coby maakte plannen om op Urk een ge-
schikt plekje voor Lea te zoeken. Vlak voor 
haar sterven, sprak Lea er nog met Coby 
over. Ze voelde zich in haar hart meer een 
Urker dan een Amsterdammer en wilde er 
graag wonen. 

Maar haar sterven bleek gepland, de datum 
en het tijdstip stonden al enige tijd vast. 
Broer Gerrit en zijn vrouw waren als enigen 
op de hoogte. Coby niet. Het was de keuze 
van Lea om op deze manier te sterven. 
Alleen. Geen familie, geen afscheid, geen 
‘genacht’. Rust.

" Een kerstkaartje uit 1945 van Lea aan haar Urker familie.

" Coby Kapitein-Romkes in het opnieuw inge-
richte winkeltje van haar opoe op Wijk 1-80. Zo 
herinnerde Lea zich de winkel.

Lea Meents en Coby Kapitein waren in hun kinderjaren gedurende acht 
maanden zusjes. Niet dat het altijd koek en ei was, want Lea was niet mak-
kelijk. Ze had veel aandacht en liefde nodig en wilde graag haar zin krijgen. 
Opa Kramer legde met succes aan Coby uit dat ze zoveel meer had dan Lea.


