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Het Gezin Hein van Alten en Aukje Huizinga

 v.l.n.r. Achter: Anna Bouwina, Hein jr., Martha, Jacoba, Menno en Jacobus. Midden: Hein sr., Jo-

hannes, Aukje. Voor: Cornelis Bouwinus, Jan Christiaan en Renske Anna. 

MIJN OUDERS EN ONS GEZIN

Mijn vader was de jongste in een gezin met zeven kinderen en zal 
vroeger best wat verwend zijn geweest.

Na zijn schooltijd heeft hij de Handels Avond School doorlopen. Het 
was voor hem niet zo gemakkelijk een vaste baan te vinden, temeer 
daar een algemene depressie optrad na de instorting van de Ameri-
kaanse beurzen in oktober �9�9. Veel bedrijven moesten personeel 
ontslaan en salarissen verlagen.

Vader heeft in die periode een aantal baantjes gehad zoals taxi-
chauffeur, administratief werk bij de aanleg van Bosplan, medewerker 
bij een makelaar in tabak en bezorger bij een groothandel in ijzer-
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waren. Dit laatste baantje kan ik mij nog herinneren omdat ik enkele 
malen met zijn vrachtwagen mee mocht en geholpen heb bij het naar 
binnen brengen van ijzerwaren bij ijzerwinkels. In verband met een 
opgelopen liesbreuk is hier een einde aan gekomen.

Hierna heeft hij wel de baan van zijn leven gevonden bij de On-
derlinge Waarborg Maatschappij Renovatum, gespecialiseerd in het 
verzekeren van oorlogsschade.

Aanvankelijk werkte hij daar op de afdeling boekhouding. In een 
later stadium als inspecteur in de buitendienst. In deze functie be-
reisde hij het hele land met trein en iets. Hierdoor was het mogelijk 
dat hij mij en mijn dienstvriend kon betrappen op het station van 
Arnhem, toen wij zoenend afscheid namen van twee meisjes uit Den 
Haag die wij eerder hadden ontmoet.

Per �� december �9�6 heeft hij met een gouden handdruk afscheid 
van Renovatum genomen en zich zelfstandig gevestigd door overna-
me van een administratiekantoor. De plannen hiervoor hadden vader 
, Joop en ik reeds in �9�� gemaakt en in een overeenkomst vastge-
legd.

Vader is naast zijn werk altijd zeer actief geweest in het vereni-
gingswerk (In het bestuur van een padvindersgroep, mede-oprichter 
en bestuurslid van de personeelsvereniging Renovatum, lid kerkvoog-
dij et cetera).

Mijn moeder woonde vroeger naast een kerkhof . Zij heeft ons wel 
eens verteld dat in perioden van epidemieën het regelmatig voor-
kwam dat plotseling gebons te horen viel uit een van de reeds dicht-
gemaakte lijkkisten. Het begrip schijndood was kennelijk nog niet tot 
iedere arts doorgedrongen. Voor de families die reeds afscheid heb-
ben genomen moet het een vreemde gewaarwording zijn geweest. 

De oudere zuster van mijn moeder, Tante Annie, was na haar 
trouwen met Oom Tjipke naar Amsterdam  gegaan. Beiden hebben 
gewerkt in de Valeriuskliniek, een ziekenhuis voor psychiatrische 
patiënten, Oom Tsjip zelfs tot zijn pensionering. Via Tante Annie heeft 
onze moeder daar ook werk gevonden, waarbij zij intern kon wonen.

Het leven van mijn moeder heeft voornamelijk bestaan uit het op-
voeden van de kinderen, voor wie zij alles over heeft gehad. Zij heeft 
ook hard gewerkt in de perioden dat zij zwanger was. Later heeft zij 
wel hulp gehad van een werkster en mijn zusters Coby en Mats.

Mijn bijdrage aan het huishouden is niet zo groot geweest. Soms 
een emmer aardappelen schillen of een teil spinazie schoonmaken en 
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hakken of een rij schoenen poetsen 
Wel was kruimels opvegen na het 
eten mijn vaste prik.

De eerste woning van onze ou-
ders was niet ver van onze groot-
ouders, n.l. in het gedeelte van de 
Vaartstraat tegenover een gevan-
genis, waarvan de ingang aan de 
Havenstraat was. De gevangenen 
hadden raampjes die uitkeken op 
de bewoners van de Vaartstraat 
en dus ook op onze woning. Mijn 
moeder heeft eens verteld dat de 
gevangenen gingen zwaaien als zij 
in zicht was. In het begin zwaaide 
ze terug, maar de buren hebben 
het ontraden. Het was voorgeko-
men dat terugzwaaiende vrouwen 
bezoek kregen van ex-gevangenen 
om een relatie aan te gaan. Er wa-
ren dan verwachtingen gewekt.

Ik ben in die woning geboren.

In de Vlietstraat hebben wij lang gewoond, eerst op nummer �0 en 
later op nummer ��. In dezelfde straat  kwamen later ook nog Oom 
Toon en Tante Coba met hun gezin wonen.

Het blok Vlietstraat/Schinkelkade/Vaartstraat/Baarsstraat, geheel in 
eigendom bij  Patrimonium, werd in principe alleen aan leden ver-
huurd die ook lid waren van een christelijke kerkgemeenschap. Ook 
wij moesten naar de zondagsschool, respectievelijk de jeugdschool, 
waar vooral veel gezongen werd. Later gingen wij met onze vader 
nog wel naar de kerk, maar dat begon snel te slijten.

Mijn moeder ging slechts zeer zelden naar de kerk. Als reden hier-
voor gold dat zij voor de kofie en het eten moest zorgen. In feite 
vond zij een kerkdienst maar saai ten opzichte van de bijeenkomsten 
van het Leger des Heils, die zij vroeger in Groningen bezocht.

De kinderen die in de Vlietstraat woonden konden het over het al-
gemeen goed met elkaar vinden. Met spelletjes als ‘diefje met verlos’ 
deden soms wel �� kinderen mee.

Anders was het met de verhouding tot de jeugd van de Vaartstraat. 
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Menige oorlog is gevoerd tussen de Vlietstraat en de Vaartstraat. 
Daarbij werd niet met proppenschieters gedreigd, maar met stenen 
gegooid en met katapulten geschoten. Door tussenkomst van ouders 
werden de gevechten doorgaans beëindigd.

Een favoriete wandeling van vader was een oversteek met het 
pontje á � cent p.p. naar de overkant van de Schinkel. Van daar via 
een kleine begraafplaats naar het Jaagpad langs het Nieuwe Meer tot 
de sluizen. Hier staken wij over en liepen door een zandvlakte naar 
het Olympisch Stadion. Vervolgens via de Amstelveenseweg en Ha-
venstraat weer naar huis.

Ik heb mij beperkt tot mijn vroege jaren. Het is slechts een klein 
stukje geschiedschrijving zoals ik het zelf heb meegemaakt of heb 
vernomen van mijn ouders en voor zover ik het mij kan herinneren
.

Menno

Het gezin van Hein van Alten en Aukje Huizinga verhuisde in Am-
sterdam nogal eens. Zij woonden achtereenvolgens:

vanaf �� maart �9�� in de Achillesstraat �� in bij de fam. Schurer
vanaf 7 juni �9�� in de �e Atjehstraat ���;
vanaf �� oct �9�� in de Vaartstraat �6 � hoog, bij rijwielhandel/ 

 stalling Rentenaar
vanaf 9 november �9�� in de Vaartstraat �6 � hoog;
vanaf � januari �9�� in de Vaartstraat �� (hoek Baarsstraat boven  

 melkhandel de Vries)
vanaf 6 juni �9�6 in de Vaartstraat ��  � hoog.
Hierna zijn geen exacte data meer bekend, maar
vanaf �9�9/�9�0 in de Vlietstraat �0 � hoog met fraai uitzicht  

 over de tramremise, werf Hoogland en het Duitse bombarde- 
 ment op Schiphol

na de oorlog ging het naar Vlietstraat �� � hoog en tenslotte
woonde de familie (vanaf �960) nog op de Pieter Calandlaan 6��.


