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MIJN GROOTOUDERS

Mijn grootouders aan vaders kant komen oorspronkelijk uit Zee-
land. Zij zullen om economische redenen naar Amsterdam zijn ver-
huisd.

In mijn jeugd woonden zij in de Vaartstraat te Amsterdam-Zuid in 
een huurwoning van de woningbouwcorporatie Patrimonium. Tegen-
over de woning was de Tjoklat chocoladefabriek gevestigd, die voor 
een permanente weeïge chocoladegeur in de buurt zorgde.

Mijn grootvader heeft als koetsier gewerkt bij het bedrijf Amster-
damsche Rijtuig Maatschap-
pij, dat thans nog als gara-
gebedrijf bestaat.

In mijn herinnering staat 
mij nog een bezoek voor 
ogen op een zondag en 
waarschijnlijk tevens een 
verjaardag, waarbij Joop, 
Coby en ik erg feestelijk wa-
ren aangekleed. Ik herinner 
mij Coby met twee vlechten 
en twee strikken. Ik had een 
soort matrozenpakje aan. 
Toen wij weggingen kreeg Joop een zilveren gulden van opa, waar ik 
erg jaloers op was.

In die tijd kon je voor � cent een handje drop kopen wat wij dan 
ook regelmatig deden. Onze moeder legde uit dat Joop naar opa was 
vernoemd, t.w. Johannes, hetgeen hem een bevoorrechte positie 
opleverde

.
Opa is in het laatste oorlogsjaar overleden, volgens mijn vader 

door ondervoeding. Er 
was toen ook eigenlijk 
geen eten meer te koop. 
Eens per dag kon men iets 
te eten halen  uit de gaar-
keukens, die het eten in 
vuilnisbakken naar afhaal-
punten brachten. Ik heb 
ook vaak in de rij gestaan 
om onze gezinsportie af te 
halen. Soms bestond het 



�0

eten slechts uit een soep van water en sesamzaad 
Het was ook heel moeilijk om aan een lijkkist te komen vanwege de 

hoge sterfte en het gebrek aan materialen. Oom Co heeft uiteindelijk 
een kist kunnen bemachtigen via het veembedrijf waarvan hij direc-
teur was.

Na het overlijden van opa is de gezondheid van oma sterk achter-
uitgegaan. Oom Jan en Tante Rens hebben haar toen in hun huis te 

Den Haag opgenomen en tot haar over-
lijden verzorgd.

Mijn grootvader aan moeders kant 
kan ik mij nauwelijks herinneren. De 
grootouders woonden op een begraaf-
plaats in de stad Groningen, waar opa 
toezichthouder was. Na het overlijden 
van opa moest de dienstwoning ont-
ruimd worden en heeft oma een kleine 
woning betrokken aan de Parallelweg 
te Groningen. De weg loopt inderdaad 
parallel aan het spoor.

Van deze woning herinner ik mij het 
voortuintje dat als moestuin in gebruik 
was. Vooral de bonenstaken vielen erg 
op. Het huisje bevatte nog een bedstee 
in de huiskamer. Coby en ik hebben 
hierin wel eens geslapen en vonden dat 
fantastisch. Wij konden de gesprekken 

van grote mensen horen en dat is natuurlijk erg interessant.
Thuis spaarden wij voor oma zilverpapier (aluminiumfolie) van 

verpakkingen, wat zij dan weer bij het Leger des Heils inleverde. In 
tegenstelling tot opa, die een Jehova’s Getuige was, had oma zich 
aangesloten bij het Leger 
des Heils.

In een later stadium is 
oma gaan inwonen bij oom 
Kees en Tante Wien. Re-
gelmatig is zij ook bij ons 
in Amsterdam voor wis-
selende perioden geweest, 
maar nooit erg lang. Door 
de vele kinderen hadden 
wij toch al een druk huis-
houding.


