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miJn Grootouders

mijn grootvader aan vaders kant (johannes) komt oorspronkelijk 

uit rilland bath in zeeland en mijn grootmoeder uit leeuwarden in 

friesland. het gezin, waartoe mijn grootvader behoorde, verhuist kort 

na zijn geboorte naar oostzaan in de zaanstreek. zij zullen om econo-

mische redenen zijn verhuisd. van de overgrootouders (jacobus van 

Alten en maria catharina luteijn) hebben we naar foto’s gezocht, maar 

niet kunnen vinden.

mijn grootmoeder is is de oudste dochter van klaas Annes heeroma 

en komt uit een gezin van 11 kinderen. van hem zien we onlangs een 

foto tijdens bij een visite aan Albert cornelis 1) hij heeft voor een af-

druk van bijgaande foto gezorgd. de foto is waarschijnlijk gemaakt in 

een fotoatelier in de spiegelstraat 18 te Amsterdam. 
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op de foto zien we klaas (1842) met zijn dochter Anna maria 

(1878) en is mogelijk genomen omstreeks 24 mei 1911. op die dag 

trouwen in Amsterdam een zoon en een dochter van klaas  met een 

dochter en een zoon van jan willem hendrik knolle en francina elisa-

beth hahn. 

ook klaas Annes heeroma verhuist met zijn gezin naar Amsterdam 

en dat heeft de kennismaking tussen mijn grootouders er niet moeilijk-

er op gemaakt. het resultaat van dez kennismaking blijkt o.a. uit deze 

familiefoto van omstreeks 1924.

In mijn jeugd wonen mijn grootouders in de vaartstraat op nr �1 te 

Amsterdam-zuid. het is een huurwoning van de woningbouwcorpora-

tie patrimonium. tegenover de woning is de tjoklat chocoladefabriek 

gevestigd, die voor een permanente weeïge chocoladegeur in de buurt 

zorgt.

mijn grootvader heeft als koetsier gewerkt bij het bedrijf Amster-

damsche rijtuig maatschappij, dat thans nog als garagebedrijf 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 waren aangekleed. Ik herinner mij coby met twee 

vlechten en twee strikken. Ik had een soort matrozenpakje aan. helaas 

is deze foto niet te vinden en is hier vervangen door een soortge-

het gezin johannes van Alten - jacoba heeroma

Achter vanaf links: Anna, rinske, hein, Antoon en dirk;

voor vanaf links: jacobus, johannes, jacoba en klaas.
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lijke, genomen voor 

het kiebert terras in de 

dierentuin Artis. (titel 

‘gekke bekken’)  toen 

wij weggingen kreeg 

joop een zilveren gul-

den van opa, waar ik 

erg jaloers op was.

In die tijd kon je 

voor 1 cent een handje 

drop kopen wat wij dan 

ook regelmatig deden. 

onze moeder legde uit 

dat joop naar opa is vernoemd 2), t.w. johannes, hetgeen hem die  

bevoorrechte positie oplevert.

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 gaarkeukens, die het 

eten in vuilnisbakken naar afhaalpunten brachten. opa’s portie ging 

daarbij soms nog naar de kleinkinderen! Ik heb ook vaak in de rij 

gestaan om onze gezinsportie af te halen. soms was het eten niet meer 

dan een soep van water en sesamzaad. 

bij het overlijden van opa 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 directeur 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 overlijden verzorgd.

mijn grootvader aan moeders kant kan ik mij nauwelijks herin-

neren. de grootouders wonen op een begraafplaats in de stad gronin-

gen, waar opa toezichthouder was. na het overlijden van opa moest 

de dienstwoning ontruimd 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 is. vooral de bonenstaken vielen erg op. het huisje heeft 

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 
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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. regelmatig is zij ook bij ons in Amsterdam voor wisselende peri-

oden geweest, maar nooit erg lang. door de vele kinderen hadden wij 

toch al een druk huishouding.

beide opa’s hadden wel wat ge-

meen,

opa van Alten

opa huizinga

Menno (1933)

1. zie ook het verhaal ‘de natuur,’

2, overigens geheel volgens de regels


