FAMILIE KONERT
De naam Konert kom je tegen van Rusland (ook als voornaam) tot in Amerika. In Missouri
bestaat zelfs een “Konert road’. De naam is verbonden aan hotels, wetenschappers, medici,
ingenieurs, auto verkopers en mensen met allerlei andere beroepen, waaronder ook sporters.
De eredivisieclub NAC heeft z’n naam te danken aan een Konert, Frans Konert,
medeoprichter van de vereniging in 1912 en lid van het bestuur in de daaropvolgende jaren. In
de achttiende eeuw woonde er een familie Jacob Konert in Amsterdam; hij was getrouwd met
Catharina Horsman. Ze kregen zeven kinderen in de periode 1744-60. Maar waar komen de
Konert’s oorspronkelijk vandaan en ook de naam? De naam bestaat al honderden jaren. Ik heb
bijvoorbeeld een register gevonden in Duitsland waarin beschreven staat dat ene Caspar Joes
Wefel zum Feldt op 26 november 1709 trouwde met Catharina Elisabeth Konert in
Schledehausen, een dorp iets ten oosten van Osnabrück. Het is Caspar’s tweede huwelijk; ze
krijgen zes kinderen.
De naam Konert komt hoogstwaarschijnlijk uit Duitsland. De stamvader in Nederland kwam
uit het koninkrijk Hannover, waar heden ten dage nog Konert’s wonen. Maar kunnen we ook
iets zeggen over de oorsprong van de naam.
Een interessant document dat iets over de oorspong van de naam mag duiden, heb ik
gevonden in het stadje Kyllburg. Het stadje ligt in het Mosel gebied ongeveer 15 kilometer
ten noorden van Trier.

Kaart van het stadje Kyllburg uit 1760 met
de locatienaam Connerd. De naam kan een
verbastering zijn van het oud Duitse woord
“Kornerde” wat “uitstekende grond voor
het planten van koren” betekent, of een
verbastering van de familienaam
Kuhnhardt.

De tekst van het document is als volgt: “De kroniek van de gemeenten Wilsecker-Etteldorf
deelt mee: Op “Konert”, van waar men op Kyllburg uitziet, staat de van oudsher eerwaardige
“Wilsecker Linde” , een herkenningspunt in de omgeving. Alhoewel ernstig door de tand des
tijd aangetast, zal zij zeker nog vele generaties overleven. Waarschijnlijk is ze ouder dan de
“stiftskerk’’, want in een acte uit het jaar 1533 werd de Linde al als richtpunt geduid. De
bedoelde acte beschrijft de grens van het hooggerechtshof van Malberg. Wilsecker viel
….niet onder Malberg, de grens liep van …. de wal (?Langmauer) tot aan de Linde voor St.
Maximin (het vroeger “op de Linde” bestaande Heilige huis), van St. Maximin tot aan de

Wiltzer Muur (hiervan is niets meer te zien), vervolgens langs de Kyll tot aan Wachenfordt
(Wachenfort =Wachert) enz.
In het jaar 1885 werd door vrienden van Johann Schwinnen (uit Jans Haus) op de plek, waar
vroeger de kapel stond, twee jonge linde bomen geplant. Op 1 maart 1948 brak de bekende
1000 jarige Wilsecker Linde op Konert af tijdens een storm van orkaan kracht. Een ongeveer
1 tot 2 meter hoge stronk is blijven staan.”
Ogenschijnlijk is “Konert” de naam van een hoog gelegen punt, waar eens een kapelletje
stond met een grote linde boom er voor en het is niet ondenkbeeldig dat mensen in een grijs
verleden hieraan hun naam hebben ontleent of gegeven. In geval het laatste zou het kapelletje
door een familie Konert gebouwd kunnen zijn om God voor iets te danken, zoals gebruikelijk
in katholieke gemeenschappen.
Om de betekenis en oorspong van de naam te achterhalen moeten we ons begeven op het
gebied van de onomastiek (wetenschap van de naamkunde) en de etymologie (wetenschap
van de woord afleidkunde). Taal heeft de eigenschap te evolueren en omdat in het verleden
het gros van de bevolking niet kon schrijven, en namen geschreven werden zoals de gebruiker
ze uitsprak en de schrijver ze hoorde en interpreteerde, kon de schrijfwijze van een naam
nogal sterk aan verandering onderhevig zijn.
Dit kan geïllustreerd worden met een gedeelte van een stamboom van een familie Konert, die
in Pruisen in Gersdorf woonde, een dorp in de buurt van Magdeburg. Het waren boeren. De
stamboom begint met Lüers Konert, die mogelijk rond 1580 werd geboren. Zijn zoon heette
Thies Konerdt. Hij overleed voor 1667. Zijn zoon, Palm C(K)o(u)nert(d), werd geboren rond
1642 en begraven op 18-4-1726 in Gersdorf. Hij trouwde op 24-11-1669 in Gersdorf met
Elisabeth Nibuhrs. Op 27-2-1678 werd hun zoon niCoLaus Conert (of Cunardt) geboren. Hij
overleed op 30-1-1761 in Gersdorf. Nicolaus trouwde met Annen Rulffs op 2-12-1706 in
Gersdorf. Op 24-12-1708 werd hun zoon Christian Cohnert geboren; hij trouwde op 20-121731 Catharina Cohnert, misschien een nichtje, die rond 1705 werd geboren. Haar ouders
waren Hannss Conert (of Cunardt, 1675-1741) en Lucia Jennrichs (1674-1741). Christian en
Catharina kregen een dochter Anna Maria (geboren Conerten) op 23-12-1736, die in 1755 een
Martens trouwde.
Bovenstaande stamboom laat daarnaast zien dat de naam niet ontstaan is in de Napoleontische
tijd, toen iedereen verplicht werd zich onder een vaste naam te laten registreren bij de
burgerlijke stand, maar dat de naam Konert veel ouder is.
In de Middeleeuwen ontstond het gebruik om vaste familienamen aan te nemen. Deze namen
konden afgeleid worden van een voornaam, een fysieke eigenschap, streek/stad/dorp van
oorsprong, beroep, etc.
Het Duitse “lexicon van namen” suggereert dat de naam Konert waarschijnlijk zijn oorsprong
vindt in een karakter eigenschap en ontstaan is uit de voornaam Konrad. Konrad is de Latijnse
schrijfwijze van de oude Duitse keizersnaam Kunrad = “kühn im Rat’’ (het Middelhoogduitse
“Kuonrat”, een zeer populaire naam in de Middeleeuwen). Kuonrat is samengesteld uit de
elementen kuoni wat moedig betekent, en rat dat vertaalt in raad.
Konrad heeft tot een groot aantal afgeleide vormen geleid.
Als koosnaampje vinden we het tegenwoordig nog terug in “Kuno’’(ontstaan in de ridder
literatuur) en “Kurt” (in het Nederduits “Cord’’). In de Middeleeuwen kwam ook het

Bovenduitse “Kuon”, “Kune” benevens “Künel” en “Kunz” naast “Künzel” veel voor,
waarvan de familienamen “Kuhn”, “Kühne’’, “Kühnemann” zijn afgeleid, als ook “Kühnel
(Kühndel), “Kunz” en “Künzel”, en het patroniem (persoonsnaam die van de naam van de
vader is afgeleid): “Küntzler”.
Het Middelhoogduitse “uo” komt overeen met het Nederduitse “o”, van daar de Nederduitse
o-vorm: “Ko(h)nert”, “Konertz” (vergelijk het Silezische “Kuhnert”), patroniem:
“Konerding”, als verkorte vorm “Cord”, “Cordes”, “Cohrs”, “Cordsen”, “Corssen”, als ook
“Kö(h)ne”, “Kö(h)nke”, “Könneke”.
In het Frankische (Main) taalgebied ontstond “Kuhlmann”, “Kullmann”; in het Hessische
“Kunkel” (vergelijkbaar met “Heinkel”, “Henkel” uit “Heinrich”), in het Silezisch ontstond
“Kunat”met daarvan afgeleid “Kuhnt”.
Het Middelhoogduits werd gesproken in de 12e tot begin 16e eeuw; het Oudhoogduits in de 8e
tot 12e eeuw. Het Nederduits (niet te verwarren met het Nederlands) werd gesproken in de
Noordduitse laagvlakte. Buiten het Duitse taalgebied ontstonden Koenraad in Nederland;
Kunrad, Konrad in Tsjechië; Kondrat in Polen; Corradi, Corrado, Cunradi, Cunrado in Italië.
Het is interessant dat het etymologisch onderzoek de oorsprong van de naam plaats in het
gebied waar de stamvaders van de Konert’s vandaan kwamen.
Nog éénmaal terug naar een mogelijke betekenis van de naam. Konert kan als alternatief ook
een samenstelling zijn van kuoni en erde, wat ons brengt naar “moedige grond” of vrij
vertaald slagveld of toernooiveld of ook begraafplaats voor dapperen. Konert kan dan
betekenen “man van het slagveld”, een aannemelijke naam in een Middeleeuwse context.

De Wilsecker “1000 jarige”linde op Konert (rechts);de naam Konert leeft voort in de naam van de
bergrug Kuhnert waarop de Linde staat. De bergrug vormt een waterscheiding tussen her riviertje de
Kyll en het gebied rond het dorpje Wilseker. Op de plek waar vroeger de “Konert kapel”stond, is nu
een picknickplek ingericht en er staan twee herinneringskruizen.

Inleiding
De stam-vader van de familie Konert is Johann Heinrich Konert. Hij vertrok uit Duitsland rond de
begin jaren veertig van de negentiende eeuw naar Nederland. Veel oosterburen gingen die weg om de
bittere armoede op het Duitse platteland te ontvluchten, de zogenaamde ‘Heuerleute’ of ‘Holland
gänger’. De meeste Heuerleute zijn van oorsprong boerenzonen die genoodzaakt waren om de
boerderij van hun ouders te verlaten omdat slechts één van de kinderen voor de erfopvolging in
aanmerking kwam. De Heuermann-en konden grond pachten bij de boeren in hun gemeenschap om in
hun onderhoud te voorzien; een karig bestaan. Daarom probeerden ze in Nederland met seizoenswerk
klinkende Hollandse daalders te verdienen, en velen vestigden zich uiteindelijk definitief.
We weten hoe het Johann Heinrich verging nadat hij in 1846 in de Watergraafmeer trouwde met
Maria Catharina Wellingerhof, maar wat weten we van de periode die daaraan voorafging. Waar
kwam hij precies uit Duitsland vandaan? Kunnen we met zekerheid vaststellen wanneer hij geboren
is? Had hij broers en zusters? Wat kunnen we over zijn familie vertellen? Het verhaal ging
bijvoorbeeld, dat de Konerts van adellijke bloede zijn, een verarmde tak. Wat weten we van de
voorgeschiedenis van Maria Catharina, kwam zij of haar familie ook oorspronkelijk uit Duitsland?
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk proberen we op deze vragen een antwoord te geven.

1p. Hermann Heinrich Konert getrouwd met Marie Elisabeth Rüße
Ze woonden in Oldendorf, Koninkrijk Hannover; ze verdienden de kost in het boerenbedrijf. Ze
gingen naar de Lutherse kerk in Buer, waar hun kinderen werden gedoopt. We weten niet hoeveel
kinderen ze hebben gehad en waarneer ze zijn overleden, omdat er geen documenten van
Oldendorf/Buer uit de periode 1772 tot 1796 bewaard zijn gebleven. De geboortejaren van de kinderen
die we kennen, komen uit hun overlijdensakten. Waarschijnlijk hadden ze meer kinderen, zoals
gesuggereerd wordt door de doopakten van de kinderen (peetvaders en –moeders) van Johann Konrad.
Het dorpje Oldendorf ligt ten oosten van Osnabruck langs de weg naar Buer.

De Martini kerk in Buer, gebouwd in 18521855, verving de oude evangelische kerk in
Buer, waar Johann Heinrich, de stamvader
van de Konerts in Nederland, gedoopt is.

Kinderen:
*Johan Conrad: geboren in 1773, overleden: 22-11-1835
Margarethe Elisabeth: geboren in juli 1781, overleden: 11-4-1824 (ze trouwde met Caspar
Heinrich Prior)
2p. Johann Konrad Konert getrouwd met Katharina Elisabeth Kiebitz

De trouwdatum is niet bekend. Ze woonden in Oldendorf, Koninkrijk Hannover. Johann
Konrad was een keuterboertje (Heuerling); hij pachtte land en werkte ook als knecht. Ze
kregen zover we kunnen nagaan, 9 kinderen.

Doopbewijs van Johann Heinrich Konert; geboren 5 november 1815, gedoopt op 10
november in Oldendorf (Kerkboek Oldendorf/Buer 1797-1821, dopen 1815 p 80 no. 60)
Katharina Elisabeth overleed in 1821 of 1822. Johann Konrad hertrouwde met Anne Gertrud
Meese; ze kregen vier kinderen. Via Anne Gertrud erfde hij mogelijk land; zoals blijkt uit zijn
veranderde status in de documenten; hij wordt nu Neubauer genoemd. Een Neubauer was
iemand die een stukje land bezat. Hij overleed op 22 november 1835; twee dochters uit het
huwelijk met Anne overleefden hun vader.
Er woonde op 3-12-1852 (volkstelling) een Johann Conrad Konert oud 16 jaar in de gemeente
Grambergen (ten oosten van Osnabruck) in het koninkrijk Hannover Hij werkte als
dienstknecht; ook hij is mogelijk familie.
Kinderen:
Johann Adam, geboren op 2-2-1797
Maria Elisabeth, geboren op 31-12-1799 (waarschijnlijk jong overleden)
Maria Elisabeth, geboren op 24-12-1800
Johann Caspar, geboren op 30-9-1802
Johann Heinrich Wilhelm, geboren op 25-8-1805
Catharine Marie, geboren op 21-6-1808 (waarschijnlijk jong overleden)
Hermann Heinrich, geboren op 3-11-1810, overleden op 22-2-1827
Catharina Maria geboren op 5-1-1813, overleden op 4-4-1822
*Johann Heinrich geboren op 5-11-1815

1v. Johan Hendrik Wellingerhof trouwde met Leuntje Waasdorp op 30-10-1814 in Diemen
Johan Hendrik is waarschijnlijk geboren in 1786; zijn ouders waren Krelis Wellingerhof en
Catharina Engel Rohlmans. Hij was warmoezier van beroep (op de trouwdatum knecht).
Leuntje is waarschijnlijk in 1790 geboren, misschien in Noordwijk (zie haar
overlijdensregister). Haar ouders waren Jan Cornelisz Waasdorp en Maertje Willems
Langeveld. Een Jan Waasdorp kocht een huis met erf in 1802 op de Overtoom (Overtoomse
weg) bij de Leidse Poort (zie kwijtschelding boek: Amsterdams Archief).
Johan en Leuntje woonden in de Watergraafsmeer. Ze worden “Park? Lieden’’ genoemd. Ze
hebben ook een adres in Amsterdam (zie overlijdensregister Maria Elizabeth) mogelijk aan de
(Lijn)baangracht of Raamgracht.
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Kaart van de Watergraafsmeer van Daniel Stopendaal (ca. 1726). Voornaamste moestuin
complexen in geel; 1. Weesperzijde, 2. Zandpad, 3. mogelijke locatie van “de Hermitage” (zie
Lunstroo).
De datum van overlijden van Johan is niet bekend, behoudens dat Hendrik overleden is tussen
1829 en 1846. Leuntje woonde in 1846 in Amsterdam; ze overleed op 8-6-1852 om 15.00 in
Amsterdam. Willem Barends en Gijsbrecht Vogel deden aangifte van haar overlijden.
De Watergraafsmeer was in the 18e eeuw een speeltuin van de rijken van Amsterdam en er
werden vele lusthoven en buitenplaatsen gebouwd en plezier tuinen aangelegd. Men noemde
de Watergraafsmeer de ‘spilpenning” der Amsterdamse kooplieden. De Franse bezetting van
Nederland door Napoleon maakte hier een eind aan. Napoleon had veel geld nodig voor zijn
veldtochten en hij maakte dankbaar gebruik van de ruime vermogens die de Nederlandse
kooplieden hadden vergaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Het gevolg was dat de
rijken gedwongen waren hun bezittingen te gelde te maken en daarom werden in de
Watergraafsmeer de meeste buitenplaatsen omstreeks 1810 voor een appel en een ei door de
eigenaars van de hand gedaan. Meestal werden de buitenplaatsen voor afbraak verkocht
omdat men van de sloper meer geld kreeg dan van een mogelijke nieuwe eigenaar. In ieder
geval kwam er goedkope grond beschikbaar en het is niet ondenkbeeldig dat Johan Hendrik
hiervan gebruik heeft gemaakt om zich in de Watergraafsmeer te vestigen, zoals mogelijk ook
de Lunstroos.

In ieder geval werden er in het begin van de negentiende eeuw zoveel nieuwe bedrijven
gesticht, dat de gevestigde groenboeren in 1825 begonnen te klagen, dat er te veel tuinders
waren. Door mede de hoge markt- en sluisgelden kwam de rentabiliteit van de bedrijven
onder druk te staan. Dit resulteerde in de formulering van een “groenboeren-regelement”
waarin het aantal warmoezeniers werd vastgesteld die hun bedrijf in de Meer mochten uit
oefenen. Bovendien werden de markt- en sluisgelden op aandrang van het Watergraafmeerse
bestuur door de Vroedschap van Amsterdam verlaagd.
De Meer was in vier wijken verdeeld. Wijk 1, waar de ambachtslieden woonden, strekte zich
uit langs de Middenweg, en de Ringdijk van de Oeterwalerweg tot de Schagerlaan. De
Schager-, Groene-, Pauwen- en Schulpslaan en Ringdijk van Schagerlaan tot Schulpsbrug
vormde wijk 2. In deze wijk woonden vooral tuinlieden en dagloners. De warmoezeniers
woonden in wijk 3 gevormd door de zandpaden van Schulpsbrug tot de Hartsvelderbrug en
Kruisweg tot Middenweg. De koehouders woonden langs de Oosterringdijk van
Hartsvelderbrug tot Oetewalerbrug en langs de Kruislaan en Middenweg, wijk 4.
Behoudens de hier vermelde gegevens is er verder niets over de familie Wellingerhof in de
archieven van Amsterdam en Watergraafsmeer te vinden. Misschien was Johan Hendrik uit
Duitsland afkomstig. Iets ten oosten van Osnabrück bevindt zich het gehucht Wellingerhof.
Kinderen:
Johan Hendrik, geboren 22 september 1815, overleden 2-6-1824;
Anna Engel, geboren 1817,
Maartje, 14 juni 1819;
*Maria Catharina, geboren op 11 september 1821.
Anna Magdalena, geboren 1824, trouwde op 29-10-1851 met Wessel Zevenhek (oud: 34 jaar,
weduwnaar van Anna Alberta Christina Martinus)
Maria Elizabeth, geboren op 27-6-1828, overleden op 28-6-1829.

Locatie waar de familie Wellingerhof
mogelijk van daan komt. Het is
waarschijnlijk de plaats waar de boerderij
van hun voorouders lag, “de
Wellingerhof”, aan de voet van de
Wellingerberg in Duitsland.

2. Johann Heinrich Konert trouwde met Maria Catharina Wellingerhof op 24-1-1846 in
Watergraafmeer.

Huwelijks acte van Johann Heinrich Konert (stamvader van de familie) en Maria Catharina
Wellingerhof uit 1846.

Johann trok waarschijnlijk te samen met Friedrich Wilhelm Redeker (geboren 17-4-1821 in
Oldendorf) en Johann Friedrich Prior (geboren 1818, Oldendorf) rond de begin jaren veertig
naar Nederland om hun geluk te zoeken. Johann Friedrich is een neef; zijn ouders zijn Caspar
Heinrich Prior en Margarethe Elisabeth Konert.
Johann Heinrich woonde voordat hij in 1846 met Maria trouwde in Ouder Amstel; hij was
toen groenboers-knecht.
Maria kreeg op 21 maart 1841 een buitenechtelijk kind: Jan Hendrik Wellingerhof. Ze werkte
toen als dienstbode en woonde in de Marnixstraat 153 in Amsterdam. Ene Jacob Ritten gaf
het kind aan.
De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Watergraafsmeer; ze begonnen in “het huis
op de Ringdijk”, hun derde kind werd geboren op de Weesperzijde, Heinrich en Anna Engel
(1859) werden geboren in het ”huis staande op het zandpad”. Waarschijnlijk betrokken
Matthijs Frederik Lunstroo en Magaretha Elisabeth Schroeder direct na hun huwelijk (op 272-1853) het “huis op de Ringdijk’, nadat Johann met zijn gezin naar de Weesperzijde was
verhuisd.
Op 5 maart 1857 ondertekende Johann de overlijdensakte van Jan Hendrik Wellingerhof (16
jaar oud) zijn stiefzoon; Johann is dan Warmoezier.
Johann kocht een perceel land in Ouder Amstel op 17 mei 1861 van de weduwe Koperdraat
van Velsen voor 3600 gulden (wijk C, nummer ?-? 73). De registratie kosten van notaris Mr.
Van Meerbach Wakker bedroegen 198,72 gulden (acte van transport no. 2074). Hier werden
de jongste drie kinderen geboren.

Groenmarkt Prinsengracht bij Elandsgracht
Johann bracht zijn producten met schuiten naar de markt in Amsterdam. Ze roeiden de hele
afstand. In de 18e en 19e eeuw was de groentemarkt aan de Prinsengracht. Het was de
grootste markt van de stad en liep van ongeveer de Looiersgracht langs beide zijden tot
voorbij de Rozengracht. Tussen de Looiersgracht en de Elandsgracht werden kool, wortels en
rapen aangevoerd. De zogenoemde Meermarkt werd gehouden van de Elandsgracht tot de
Lauriergracht. Hier verhandelden de Meerboeren van de Bijlmer – en de Watergraafsmeer
hun waren. De plekken werden aan de wal met merkstenen aangegeven en daar moest
marktgeld voor afgedragen worden. Deze plekken correspondeerden met de lengte van de
schepen die de groente naar de stad brachten. Aan de oostzijde van de Prinsengracht tussen de
Reestraat en de Berenstraat konden eveneens de groenteschuiten aanleggen.

De handel werd meteen vanaf de scheepjes gedaan; ze verkochten zowel aan handelaren als
aan particulieren. Jarenlang klaagden de bewoners van de Prinsengracht over de drukte en het
vuil dat de handel meebracht. De markt werd te krap, daarom mochten tuinders uit de
Watergraafsmeer en de Bijlmermeer op maandag en vrijdag tussen twaalf en één uur hun
waar verkopen op het Oudekerksplein. Johann zal dus zowel op de Prinsengracht als het
Oudekerksplein actief geweest zijn.
In het bevolkingsregister “1874-1893” woonde Johann met zijn gezin op de Nieuwe
Achtergracht 128 (later hernummert in 148a). Waarschijnlijk woonden ze er alleen in de
winter; zomers verbleven ze op de tuinderij.
Toen hun zoon Johan Hendrik trouwde in 1890, was Johann al met pensioen. Ze woonden in
Amsterdam. Hij stierf op 17-1-1895 op 78 jarige leeftijd in de Commelinstraat no. 92. Kort na
het overlijden van haar man werd Maria op 17 april van dat jaar door de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder curatele gesteld, wegens onnozelheid. Haar
zoon Heinrich Johann (Hendrik Johan) werd aangesteld als curator. Ze verhuisde terug naar
Ouder Amstel Wijk C, no 96. Op 29-6-1897 ontving ze nog een bedrag van 379 gulden en 68
cent uit de nalatenschap van Christina Margaretha Krop (vrouw van Friederich Wilhelm
Panhorst) de schoonmoeder van haar dochter Maria Catharina (kort daarvoor overleden).
Maria overleed op 23-12-1899.
Kinderen:
Catharina Elisabeth werd geboren op 30-11-1848 in de Watergraafsmeer, trouwde op 6-12-71,
overleed op 20-9-1894 in Amsterdam.
Anna Magdalena , 2 januari 1851; trouwde in 1877 (ze werd eerst ingeschreven als Catharina
Wilhelmina, dat later veranderd werd in A. M.), overleed op 27-1-1914;
Maria Catharina, 11 april 1853; trouwde in 1876, overleed op 26-4-1897 in Amsterdam;
Heinrich Johann, 16 mei 1856, trouwde in 1886, overleed 1-6-1908;
Anna Engel, 6 januari 1859, overleden 25-5-1859;
Anna Engel, 4 april 1861 in Ouder Amstel; overleden 22 mei 1862
*Johan Hendrik, 20 mei 1863
Anna Engel, 20 Juli 1868, trouwde op 27-11-1889.
3. Johan Hendrik Konert trouwde met Carolina Bosse op 22-1-1890 in Ouder Amstel.
Carolina werd op 6-1-1865 in Nieuwer Amstel geboren op het eiland aan de Ouderkerkerdijk
(tegenover Zorgvliet). Het eiland vormde een verhoging in het omringende land, een
voormalige stortplaats van bagger afkomstig van de graafwerkzaamheden aan het Noord
Hollands kanaal. Ze overleed 17-8-1906.
Johan overleed op 30-5-1914; hij was warmoezier.
Het echtpaar woonde in Ouder Amstel wijk C no 48, ook de vetpot genoemd, waar ze een
huis lieten bouwen.
Zijn kinderen deden geloofsbelijdenis in de Hersteld Evangelische Lutherse Gemeente.
Johan trad in de voetsporen van zijn vader en verdiende zijn brood ook als tuinder. Op 1 april
1895 werd door het gemeentebestuur de groenten- en fruitmarkt ingesteld aan de Marnixstraat
tussen de Rozengracht en Passeerdersgracht. De markt besloeg in totaal een oppervlakte van
ruim 21.000 m2, waarbij nog een gedeelte van het water van de Lijnbaansgracht dient te
worden gerekend. De kade aan de zijde van de Marnixstraat was ingericht voor het aanleggen
van de roeiboten, waarmee de tuinders hun producten aanvoerden. De handelaren waren

Foto’s genomen op de Ouderkerkerdijk tussen de Omval en een locatie tegenover “’t Kalfje”
op 31-7-1894 door Jacob Olie. Tuinders laden hun oogst in de schuit om naar de markt te
brengen; daaronder: de vrouwen doen op het zelfde moment de was in de Amstel. Misschien
staan Carolina en Johan op de foto’s, in ieder geval moeten ze deze mensen goed gekend
hebben.

De tuinderij van Carolina en Johan aan de
Ouderkerkerdijk. Hun oudste zoon
verkocht de tuinderij in 1914 aan de
familie van Wijngaarden (zie kaartje
navolgend).

gevestigd in de benedenhuizen van de panden tussen de Marnixstraat en de Singelgracht. Op
het terrein, grenzende aan het water van de Singelgracht, waren door de Gemeente ten
behoeve van de handel voorzieningen getroffen. Zeven haventjes waren er aangelegd,
waardoor het terrein in een aantal schiereilanden werd verdeeld. Op de meeste van deze
schiereilanden waren loodsen gebouwd, welke door de Gemeente aan de grossiers werden
verhuurd. Ze dienden voornamelijk tot bergplaatsen voor groenten en fruit en ook wel voor
karren, e.d.
De tuinders, ruim 300 in aantal, voerden op deze markt zelf hun producten aan, hetzij per as,
de zogenaamde droge tuinders, hetzij per bootje, de zogenaamde natte tuinders. De
verschillende groepen van tuinders hadden hun vaste plaats op de markt. Zo was de
Lijnbaansgracht het domein van de tuinders uit de directe omgeving van Amsterdam. In later
jaren onderging de markt nog enige uitbreiding toen de Elandsgracht als tijdelijke hulpmarkt
van de groeten - en fruitmarkt werd aangewezen.
De markt vormde geen afgesloten terrein en was voor iedereen toegankelijk, gevestigd als zij
was in een woonwijk. Zij vormde een obstakel voor het verkeer, doch de markt zelf
ondervond van dit verkeer begrijpelijkerwijs eveneens veel hinder. De aanvoer, het overladen
en het bergen der producten vond plaats op de schiereilanden aan de achterzijde van de
panden van de handelaren, die aan de Marnixstraat waren gevestigd.
De eigenlijke handel, e.g. de verkoop aan de kleinhandelaren, echter vond grotendeels aan de
voorzijde plaats in de Marnixstraat zelf, terwijl ditzelfde het geval was aan de overzijde van
de straat bij de tuinders die met hun bootjes aan de door de gemeente ingerichte kade langs
het water van de Lijnbaansgracht gemeerd lagen en van daaruit hun waren aan de man
brachten.
De markt lag in de route van enkele tramlijnen. Ter ontlasting van het verkeer werd de
tramroute gedurende de eigenlijke markturen weliswaar omgelegd, maar om circa 8 uur,
wanneer de marktbel, die halverwege Rozengracht-Elandsgracht stond opgesteld het sein
daartoe had gegeven, heette de markt afgelopen te zijn en dan volgden de trams weer hun
normale route. Natuurlijk was de markt dan nog niet opgeruimd en ontstond de dagelijks
terugkerend chaos. Zeker wanneer door bijvoorbeeld een gekantelde handkar de weg bezaaid
lag met aardappelen of groenten, waar de locale bevolking dankbaar gebruik van probeerde te
maken, kon flink oponthoud ontstaan. Ook konden de late transacties van de zogenaamde
piekeniers, de gelegenheidsventers, die de restanten van de tuinders en grossiers opkochten,
de sluitingstijd van de markt flink oprekken.
De markt begon in de winter maanden officieel om half zeven en in de zomermaanden om vijf
uur. Het uitstallen van de producten was reeds toegestaan een uur voor deze aanvangstijden.
Zoals hierboven vermeld sloot de markt officieel om acht uur, in 1923 werd dit veranderd in
8.30.
Johan moet dus voor dag en dauw op pad gegaan zijn om zijn producten naar de markt te
brengen, zeker als hij met de boot van de Amstel naar de Marnixstraat moest roeien, een
flinke afstand. Het gezin heeft mogelijk weinig geluk gekend. Carolina wekte hard mee om
het bedrijf een succes te maken. Ze kreeg echter TBC en overleed op jonge leeftijd.
Johan ging een relatie aan en trouwde op 20-4-1911 met zijn huishoudster Wilhelmina
Margrieta van Oostveen, moeder Mina, die voor de kinderen zorgde. Mina was toen 35 jaar

Soldaten zakboek van Jan Konert en zijn definitieve ontslag brief uit het leger.

Bewijs van lidmaatschap van de kerk
(1910).

oud. Haar ouders waren Nicolaas van Oostveen en Grietje Oosterbeek. Johan was inmiddels
bijna 48 jaar oud.
In 1912 verongelukte zijn zoon Jan Frederik toen hij en de knecht met paard en wagen op weg
waren naar de groentemarkt in Amsterdam. Ze staken een onbewaakte overweg over en
werden gegrepen door een trein. De knecht en het paard overleefden het ongeluk, maar voor
Jan Frederik was het fataal.
Johan Hendrik overleed twee jaar later. Hij overleed op relatief jonge leeftijd net als zijn
oudere broer, die slechts 52 werd. Zijn broer liet zijn gezin echter goed verzorgd achter, dat
kon van Jan niet gezegd worden. De jongere kinderen werden over verschillende families
verdeeld, i.e. Annie en Mie gingen naar de familie Musch in de Sloterpolder; Aal en Net naar
de familie F. Bosse in Middenpolder; Lien en Hein bleven op het eiland bij tante Chris Bosse
(ze woonde in het ouderlijk huis met haar broer Jan). Ger was al getrouwd, en Jan was in het
leger.
Na de begrafenis was er weinig te verdelen, mogelijk door overmatig drankgebruik van Johan
Hendrik tijdens zijn leven. Er was in ieder geval geen geld om een eigen graf te kopen; zijn
oudste zoon liet zijn ouders en zijn jongere broer in 1926 herbegraven in een door hem
gekocht graf op het kerkhof de “Karssenhof” in Ouderkerk a/d Amstel; de kosten bedroegen
68 gulden 50 cent. Net en haar man werden later bijgezet.
Kinderen:
Gerritje, 5-11-1890, overleden 18-10-1943,
trouwde met Aart Bakker.
*Johan Hendrik (Jan), geboren 15-111891.
Carolina (Lien), 19-1-1894, overleden 226-1954, ongetrouwd gebleven.
Anna Engeltje (Annie), 12-12-1895,
overleden 11-11-1984, getrouwd met
Marinus Lunstroo.
Maria Catharina (Mie), geboren 28-51897, gestorven 2-7-1991, getrouwd met
Johannes Dirk Koehler.
Alida (Aal), 25-9-1898, overleden 24-5Uittreksel uit het geboorteregister
1989, getrouwd met Dirk Koehler.
Jan Frederik, geboren 31-1-1900,
gestorven 12-3-1912.
Hendrik Johan (Hein), 28-6-1902, overleden 22-11-1969, ongetrouwd gebleven;
Johannette Elisabeth (Net), 7-4-1904, overleden 29-3-1985, trouwde met Anthonie (Toon)
Hoogendijk.

Kaart van Amsterdam (1930); locaties genoemd in de tekst (Konert, Lunstroo) aangegeven
met pijltjes: 1. Vetpot, zuidelijkste huis van de drie werd bewoond door Konert (direct naast
hen de fam. Brömstrup en daarnaast van Wijngaarden; de families Pothoff en Fik Bosse
woonden net ten noorden van de gasfabriek), 2. Zuider Gas fabriek, 3. de Omval, 4.
Zeeburgerdijk, 5. Rietlanden, 6. Wittenburg, 7. Kloveniersburg wal, 8. Potgieterstraat, 9.
Nassau Kade (aan de overkant van Singelgracht was de groentenmarkt), 10. Betondorp. 11.
Tuinderij van Jan en Elsje. De Bijlmerringkade valt net buiten de kaart ten zuidoosten van
betondorp.
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Jan Willem Nijman en Alberta Susanna Zwart (ouders van Katrien). Ze zijn in 1862 geboren:
Jan Willem op- 1-4-1862. Ze trouwden op 8-5-1885 in Sloten. Zijn ouders waren Gijsbert
Nijman en Maria Claudina Hubens. Maria was groenvrouw, dus had een tuinderij (haar man
was op de trouwdatum al overleden net zoals de vader van Alberta). Haar ouders waren
Albert Zwart en Catharina Maria Johanna Onkenhout. Jan Willem was warmoezier van
beroep. Ze hadden 9 kinderen: Jan Cornelis (geboren: 24-11-1883 (voor hun huwelijk);
overleden 16-1-1886), Gijsbert (Gijs; 26-2-1886), Jan Willem (11-7-1887), Hendrik (Henk; 46-1892), Cornelis (Nelis; 10-3-1895), Maria Claudina (1-11-1896 tot 18-3-1897), Katrien,
Maria Claudina (23-2-1899 tot 14-8-1899), Ernst Jan (Ernst; 24-4-1901 ), Mar?.
Jan Willem raakte waarschijnlijk de tuinderij kwijt voor de geboorte van Katrien (tgv de
verdeling van de erfenis na het overlijden van z’n moeder?); hij staat dan te boek als arbeider
en later als warmoeziersknecht. Ze woonden eerst in het huis staande op de Overtoom, wijk E,
no. 158; sinds 1896 in Wijk E op No. 246.

Katrien (1897-1983) in 1912.

4. Johan Hendrik (Jan) Konert trouwde met Catharina Maria Johanna (Katrien) Nijman op 1212-1919 in Sloten.
Jan

Katrien

De ouders van Katrien waren Jan Willem Nijman en Alberta Susanna Zwart; ze werd op 1611-1897 geboren in Sloten; zij stierf op 26-8-1983. Jan overleed op 10-6-1975; hij was
warmoezier (=tuinder) van beroep.
Jan voldeed zijn dienstplicht van 22-9-1911 tot 30-8-1912; hij werd echter op 1-8-1914
gemobiliseerd toen WO1 op het punt stond uit te breken en was onder de wapenen tot 1
oktober 1919 in het 26ste Bataljon Landweer-Infanterie. Na te zijn afgezwaaid werkte hij eerst
een paar maanden in de haven, totdat hij werk vond op de tuinderij van Musch. Waarschijnlijk
de J. Musch uit Sloten die als naaste familie in z’n soldatenzakboekje wordt genoemd.
Johannes Herman Musch was getrouwd met Gerritje Bosse een jongere zuster van zijn
moeder.
Jan heeft Katrien waarschijnlijk leren kennen tijdens zijn verlof, dat hij doorbracht bij zijn
oom en tante in Sloten. Katrien was een dochter van een tuindersknecht (in de gemeente
archieven van Sloten staat Jan Willem te boek als warmoezier!);
een verbintenis tussen telgen van de tuinders en hun knechten was uitzonderlijk; land trouwde
immers met land. Jan en Katrien moesten echter trouwen, maar de familie vergat haar afkomst
nooit zoals ze haar van tijd tot tijd lieten merken. Een geestelijk gehandicapt kind (Lien) dat
ze kregen werd dan ook door iedereen als straf voor hun zonde beschouwd.
Katrien was vlak voor haar huwelijk met Jan ernstig ziek geweest. Ze liep de Spaanse griep
op die gevolgd werd door een longontsteking. Na verwaarlozing ontwikkelde zich pleuris, dit
resulteerde in een operatieve ingreep waarbij een long verwijderd we

Jan aan de Belgisch grens met zijn peloton en Duitse cavalerie

In december werd het huwelijk gesloten en het echtpaar woonde op “het eiland” in Ouder
Amstel. In 1920, na de geboorte van Jan, startte hij zijn eigen bedrijf op land gehuurd voor
tien jaar van de weduwe Boots, Binnenweg te Ouder Amstel C46, Amsterdam (zie brand
verzekering). De locatie werd de “vetpot” genoemd.

Inboedel verzekering van Jan sr. (1922) en vergunning tot herbegraven van zijn ouders en
broer (1926).
Het huis van het type twee onder één kap omvatte een huiskamer, een slaapkamer en een later
aangebouwde grote woonkeuken. Het gezin sliep in twee bedsteden in de slaapkamer. De
jongens samen aan de ene kant en Jan en Katrien in de bedstede daartegenover. De bedsteden
konden met klapdeurtjes gesloten worden. De meisjes sliepen in een ledikantje op het
gangetje tussen de bedsteden. Jan en Katrien hadden weinig privacy, zoals hun oudste zoon
later opmerkte. De knecht sliep op zolder. Het huis had geen stromend water. Drinkwater
werd verzameld in een regenbak/ton. ’s Zomers, als het lang niet geregend had, moest water
gehaald worden bij de Zuidergas fabriek, waar een waterpunt was. Iemand ging met een ton
op een handkar het water halen. Je waste jezelf in de gootsteen in de keuken en éénmaal per
week ging je de tobbe in. Het water werd hiervoor op het fornuis warm gemaakt.
De poepdoos stond buiten en loosde op een beerput. Als de put vol was, werd de mest in
kruiwagens geschept en op het land uitgereden.
De eerste jaren ging het ze voor de wind; vooral 1921 was een zeer goed jaar. Een lange droge
zomer resulteerde in een zeer lag aanbod van andijvie, waardoor de prijs voor een struikje
steeg naar een dubbeltje per stuk. Hij zette er circa 100.000 af en verdiende dus tienduizend
gulden.
Met het oog op de toekomst kocht Jan als belegging voor vijf tot zesduizend gulden land in
Aalsmeer om daar een eigen bedrijf te starten als zijn huurcontract was afgelopen.
Hij verkocht het land echter aan zijn zuster Mie en haar aanstaande man in 1925 voor de
aankoopsom zodat zij hun leven met een eigen bedrijf konden beginnen. Hij was toch haar
oudste broer en voelde zich verantwoordelijk, alhoewel financieel een onverstandige daad.

Katrien met Jan in 1920

Vlnr. Fik, Wim en Jan Konert eind 1923

Ze behoorden bij de eerste Nederlanders die een radio hadden. Ze kochten er één in 1925 in
de tijd dat de eerste radio-omroepverenigingen werden opgericht: de HDO (Hilversumsche
Draadlooze Omroep, die later opging in de AVRO) in 1923, de NCRV in 1924 en de VARA
en KRO in 1925.

Jan Konert (junior) in de eerste klas bij juffrouw Wanjoe (juffrouw achter in de klas is een
kwekeling); Christelijke Wilhelmina School, Wetering Schans, Amsterdam.

Kaart van de tuinderijen van Jan Konert sr en de gebroeders Lunstroo gemaakt in 1937 door
de provincie voor de aanleg van een aardwal langs de Bijlmer ringsloot.

Aanlegsteiger
voor de schuit
van Konert
Land van
Konert

Huis van Matthijs
Frederik Lunstroo

Huis van Johan
Hendrik Konert

Land van
de
gebroeders
Lunstroo

Jan jr, Berta, Lien en Katrien voor het huis
op de Vetpot (1929); de kinderen zitten op
de waterput. Op de achtergrond de Zuider
Gasfabriek.

Eind jaren twintig ging Jan sr op zoek naar land om zijn bedrijf voort te kunnen zetten; zijn
huurcontract op de vetpot liep immers af. Z’n zoektocht bracht hem naar de Bijlmer waar
Barend HendrikVedder, een veeboer, land in de verkoop had. Het land was niet van de
kwaliteit waar Jan sr naar op zoek was, maar hij begon toch te onderhandelen. Uiteindelijk
restte er een verschil van 250 gulden tussen de vraag en Jan sr’s aanbod. Jan wilde niet verder
gaan dan 12.250 gulden. Jan besloot verder te zoeken en vond land naar zijn zin op een locatie
in het huidige Amsterdamse Bos. Ook hier begon hij te onderhandelen met de eigenaar; de
vraagprijs was een stuk hoger dan voor het land aan de Bijlmer, maar Jan sr was bereid meer
te betalen gezien de kwaliteit van het land.
Vedder kreeg hier lucht van en besloot pols hoogte te nemen op de Ouderkerkerdijk;. Hij
stapte op z’n fiets, maar vond alleen Katrien thuis. Ze vertelde hem dat Jan sr op land uit was
en toen Vedder dat hoorde, vroeg hij Katrien Jan sr te vertellen dat hij nu het land voor 12,000
gulden kon krijgen. Toen Jan sr thuis kwam, liet hij zich overhalen en de verkoop was snel
gesloten. Het land in de Venser polder had een oppervlakte van 2,5 hectare (kadaster
kennisgeving 2-10-1935).
Jan leende ter financiering 7.000 gulden van de veehouder Dirk van Sijtveld tegen een
jaarlijkse rente van 5%. De lening moest op 10-1-1936 worden voldaan. Een tweede
hypotheek groot 2.000 gulden naam hij bij Vedder tegen 6% te voldoen op 3-9-1937.
Hij kocht bouwgrond op de nabijgelegen Bijlmerringkade en de belendende weg van de
schillenboer David Cornelis Slagt voor 362,50 gulden, die het land een jaar eerder gekocht
had van P.Nagel. Het koop contract omvatte ook bijzondere bepalingen op straffe van boete
bij overtreding voor het houden van kippen en varkens. Het oppervlak was iets groter dan 2
aren. Hij leende nog eens 2.600 gulden van Dirk tegen 5,5 procent om de bouw van het huis te
betalen. Deze lening moest in 1942 worden afgelost.

Bijlmerringkade A60A

Hij voldeed aan al zijn verplichtingen (met een duwtje van zijn oudste kinderen), alhoewel
zijn zuster Carolina in 1942 wel moest bijspringen met een lening van 1100 gulden tegen 4%
rente en te voldoen in 1947. In 1937 verkocht hij een stukje van de tuinderij aan de provincie
Noord Holland voor de aanleg van een aardwal. Hij kreeg er 6.847,50 gulden voor.
In mei 1931, na een kort verblijf in Diemen, Johan van Soestdijkstraat 43 (in afwachting van
de voltooiing van de bouw van hun nieuwe huis), streek de familie op de Bijlmerringkade
A60A neer, waar ze de rest van hun werkzame leven zouden slijten.

Bijlmerringkade in 1934.
Hij liet een nieuwe schuit bouwen in Vinkenveen. De tien jaar daarvoor had hij een houten
motorschuit en twee circa 12 meter lange houten duwbakken voor het transporteren van mest
gedeeld met Goris van Wijngaarden (een neef van zijn moeder). Goris had geholpen met de
verhuizing van de huisraad met de schuit naar Diemen tezamen met ome Hein en ome Toon.
Ome Wim Koehler verhuisde het een en ander met de auto.
Nadat ze klaar waren met het verhuizen vroeg Goris of hij de schuit over kon nemen, zeker
omdat Jan sr. toch al de nieuwe schuit had. Ze waren het snel eens over de duwbakken, ieder
nam er een, maar over de prijs van de boot bleef een meningsverschil van tien gulden bestaan.
Goris liep woedend weg. Onder druk van zijn omes gaf Jan uiteindelijk toe, maar het zou
sinds niet meer boteren tussen hem en Goris. Een paar jaar later hielp Jan jr met het uitladen
van de schuit op de markt; iedere tuinder had zijn eigen afgebakende stekkie; Jan’s plek lag
naast die van Goris. Jan jr. plaatste in al zijn jeugdige onschuld een kist over de grens en
Goris reageerde daarop met de kist een geweldige schop te geven. Dit pikte Jan sr. niet en ze
vlogen elkaar in de haren, omstanders moesten ze uit elkaar halen.
Het oudste marktterrein voor groente was aan het Sint Pieterskerkhof bij de O.Z.
Voorburghwal, vanwaar men in 1644 verhuisde naar de Prinsengracht tussen Reesluis en
Westermarkt. Daar bleef de groentemarkt gevestigd tot 1 april 1895, toen de markt aan
de Marnixstraat, tussen Rozengracht en Passeerdersgracht werd ingesteld. De kade aan de
zijde van de Marnixstraat was ingericht voor het aanleggen van de schuiten waarmee de
tuinders hun producten aanvoerden. De Centrale markt aan de Jan van Galenstraat werd
op 15 oktober 1934 in gebruik genomen.

Jan jr. langs de lijn.
Wim kijkt de andere kant uit
en Fik in de licht gekleurde jas.

Jan sr. met van links naar rechts Wim, Jan en Fik (1935)

De tuinderfamilies vormden echter een hechte gemeenschap; families onderhielden generaties
lang nauwe banden met elkaar, zoals blijkt uit huwelijken die geregeld tussen de families
gesloten werden waaronder huwelijken tussen volle neven en nichten; Lunstroo, Bosse,
Pothoff, Musch, etc. Allen waren uit Duitsland afkomstig. Ook financieel sprongen ze elkaar
bij. Zo werkte Betsie Muller (een achternichtje) jaren lang als naaister bij Katrien. Eenmaal
per week kwam ze een dag langs om verstel werkzaamheden uit te voeren.
Deze hechte gemeenschap uitte zich ook in het kerkelijk leven; al de families waren lid van de
Hersteld Evangelisch Lutherse kerk. Deze gemeente was ontstaan na onenigheid binnen de
Evangelisch Lutherse gemeente. Ze kerkten op de Kloveniersburg wal. Rustoord in Diemen
was de Lutherse begraafplaats en veel van de familie leden zijn daar begraven. De tuinders
maakten hun laatste reis naar het kerkhof met de groenteschuit. De laatste, die zo zijn laatste
reis maakte was Jan Frederik Bosse in 1936. Ds. Klinkenberg sprak de grafrede uit. Zijn exvrouw Dina Cornelia la Croix was ook naar de begrafenis gekomen. Ze was het oneens met de
woorden van de dominee en liet dat een ieder luidkeels weten. Het “Vrouw zwijg, wees stil”
van ds. Klinkenberg snoerde haar de mond.

De tuinderfamilies tolereerden geen inmenging van buiten af in hun woongebied. De tuinders
waren bijvoorbeeld ’s nachts heer en meester in de polder en ze stroopten naar hartelust of
gingen “apen jagen’’ (clandestien met netten vissen). Een veldwachter die daar een eind aan
wilde maken, werd op een avond overmeesterd en aan een plank vast gebonden; de plank met
de veldwachter werd over een sloot gelegd; en de man met zijn neus boven het water achter
gelaten tot hij ‘s ochtends gevonden werd. Gelukkig voor de veldwachter was het water
niveau in de polder die nacht stabiel.

vlnr Fik, Jan, Bertha en Lien op de Bijlmer

Het leven van de tuinders was niet altijd zonder zorgen, goede en slechte jaren wisselden
elkaar af. Katrien had voor haar huwelijk met Jan gewerkt als inwonend dienstbode bij
mevrouw Strotz, een ongetrouwde Luxemburgse, die rentenierde in Amsterdam. De dame
kende de risico’s van het tuinderleven en kwam eenmaal per week de eerste jaren van het
huwelijk een extraatje brengen, een sigaartje, een lekkere worst, etc. Het gezin ging ook een
keer per week bij haar eten. De kinderen werden soms door haar gekleed met de duurste
kleren en schoenen, want ‘je kon die jongens er toch niet zo bij laten lopen’. Ze bleven tot ver
in tweede wereld oorlog contact onderhouden. Toen Jan jr. op het punt stond te trouwen en
nog eens bij haar langs ging, mocht hij als cadeau een oude Hollandse meester uitzoeken. Zijn
ouders verboden hem echter het cadeau te accepteren omdat het inmiddels bekend was dat
mevrouw Strotz nazi sympathieën had.

Riny (1936)

Heini (1938)

Katrien deed haar best een gezellige sfeer in huis te creëren. Iedereen was altijd van harte
welkom. Aan de muur in de huiskamer hing de volgende spreuk: ‘Waar liefde woont, gebied
de Heer zijn zegen.’ De gezelligheid bracht ook drukte met zich mee, zeker omdat het gezin
met twee kinderen was uitgebreid. Nu had Jan een zachte stem en had soms moeite om boven
het lawaai uit te komen. Katrien kon je dan ook vaak horen zeggen: ‘Stil, je vader spreekt.’ En

iedereen was dan stil, want alhoewel Jan een zachte stem had, was hij wel onmiskenbaar de
baas.
Alle kinderen sliepen op zolder, de jongens aan de ene kant door gordijnen gescheiden van de
meisjes aan de andere kant. In het midden stonden rijen wekflessen.
De oudste drie jongens van het gezin werkten van jongs af aan mee in de tuin. Voor ze ’s
ochtends naar school gingen moesten ze soms eerst de handen uit de mouwen steken; het land
schoffelen, helpen oogsten.

Fik, tante Mien Muller (nicht van Jan sr),
Jan en Wim op de Duivendrechtse kade.

De leraren op school kenden hun pappenheimers en lieten de tuinderkinderen vaak een uurtje
slapen, want na schooltijd was er vaak weer wat op de tuin te doen. Jan jr. deed de zevende
klas. De leraren drongen aan op een vervolgopleiding, maar hij was op de tuin nodig en meer
dan een jaar extra na de zesde klas zat er niet in.
Na voltooiing van de lagere school gingen de kinderen voor een habbekrats volledig in de tuin
meewerken. De knecht verdiende al niet veel, circa 1 gulden per dag, de kinderen kregen
slechts een gulden per week plus wat inkomsten uit neven activiteiten. Zo verkocht Jan jr. wel
eens een konijn; hij fokte konijnen. De werkdagen waren lang, zo begon Jan sr. samen met de
knecht zomers om vijf uur ’s morgens en eindigde de dag om 8 uur ‘s avonds.
Alhoewel het een leven van hard werken was, was het leven van Jan jr ook een wedstrijd en
wilde hij voor niemand onder doen. Zo kwam de daggelder Hannes Gijssen helpen als het
land gespitst moest worden; Hannes was een grote, sterke kerel, die zwaar werk gewoon was.
Jan jr was dertien jaar en niet gespeend van enige overmoed: hij kon net zo goed spitten als
Hannes, dacht en zei hij. De knecht pakte de handschoen op, “ je houdt me nooit van je leven
bij”, zei hij. De wedstrijd was geboren. Twee en een halve dag werkte Jan zich in het zweet
achter de knecht aan voor hij bezweek. Hij verloor zijn bewustzijn, zijn vader en de knechten
zetten hem met de boot over en droegen hem zo snel mogelijk naar huis. Iedereen was flink
geschrokken. Dr. Palfoort werd er bij geroepen en constateerde dat Jan jr. overwerkt was. Zijn
ouders kregen een standje en Jan jr moest een week rust houden. Na drie dagen ging Jan jr
weer aan het werk en nam de spade weer ter hand, zijn ouders leek het toe dat dat wel weer
kon. Hij hield het niet lang vol en ging die dag weer van zijn stokje. Dr Palfoort was woedend
en dreigde de kinderbescherming te waarschuwen als zijn ouders ‘misbruik’ bleven maken
van hun kinderen en Jan jr de voorgeschreven rust niet kreeg. Wat begonnen was als een
wedstrijdje tussen Jan jr en de knecht was veranderd in een botsing tussen de dokter en Jan sr.
De laatste beloofde beterschap, Jan jr zou dat nooit leren.
Jan jr. leerde het tuindervak in de praktijk zowel op het land als op de markt. Zijn vader gaf
hem toen hij veertien was een aantal kisten andijvie om te verhandelen. Op de kisten zat een
kwartje statie geld per stuk.

Een “jodenman” was zeer geïnteresseerd in de andijvie en ze kwamen een prijs overeen. Hij
wilde zijn kisten op z’n handkar laden, maar dat stond Jan niet toe. “Maak ze maar leeg of
betaal me een gulden statiegeld.” De handelaar zwoer bij alles wat waarde had, dat hij de
kisten de volgende dag terug zou brengen. ‘Ik heb geen extra gulden op zak.’ Jan ging
akkoord. Maar de dag daarop kreeg hij de kisten niet terug. Zijn vader stuurde hem er op uit
om de kisten te gaan zoeken; een gulden was toch echt geld in die tijd. Uiteindelijk vond Jan
de man, die de andijvie nog aan’t uitventen was. Drie kisten waren leeg. Jan vroeg de kisten
terug, maar de man probeerde hem weg te sturen met de opmerking dat ze niet van hem
waren. Toen Jan dreigde zijn vader er bij te halen, ging de man overstag en kon Jan een les
wijzer de vier kisten meenemen. Voortaan kregen de kisten een merkje.

Rapportboekje van Jan jr.

De oogst werd met de schuit naar de groentemarkt aan de Marnixstraat in Amsterdam
gevaren. De markt begon in de wintermaanden officieel om half zeven en in de overige
maanden om vijf uur. Het uitstallen der goederen was reeds toegestaan een uur voor deze
aanvangstijden. Vooral in de zomer kwam het echter veelvuldig voor dat er om twee uur ‘s
nachts reeds aanvoerders verschenen en voor de grossiers en hun personeel begon in deze
maanden het werk in feite niet veel later.
In de jaren twintig telde de groenten- en fruitmarkt ongeveer 250 grossiers en de daarbij
behorende tussenpersonen, benevens ongeveer 300 tuinders, tegenover welk verkoop-apparaat
de kopers stonden ten getale van ongeveer 700 kleinhandelaren - winkeliers en ongeveer 400
venters. Daarbij kwamen dan nog de knechten, sjouwerlieden, karrentrekkers, vrachtrijders
met hun personeel, die tezamen de dagelijks weerkerende bevolking uitmaakten, welke de
markt maar nauwelijks kon herbergen. Dit deed de Gemeente besluiten een moderne Centrale
Markt in te richten. Op 15-10-1934 werden de nieuwe Centrale Markthallen geopend aan de
Jan van Galenstraat. In het vervolg zullen hier de Konert’s en de andere tuinders hun
producten verhandelen.
Na de markt dronken de tuinders een borreltje in het café. Jan jr. mocht mee maar kreeg niets
van zijn vader of de andere ouderen aangeboden, behalve wanneer ome Frits een rondje gaf,
dan kon de jonge ‘Pieper’ (de bijnaam van de Konert’s) op een cola-tje rekenen of een ijsje.
Het was hard werken en ze maakten lange dagen.

Als ’s winters de andijvie van het land kwam, moest ze voor verkoop op de markt eerst
gewassen worden; dat gebeurde in de sloot. Maar het kon gebeuren dat de sloot bevroren was
als het eens echt winter was. Je kon Jan dan tegen z’n kinderen horen zeggen, nadat hij een
wak in het ijs had gehakt: ”jongens gauw de handen in het water, daar worden ze niet zo
koud.”

Groentemarkt in de Marnixstraat
Tante Lien de ongetrouwde zuster van Jan sr. vond het maar niets dat de drie jongens zo hard
moesten werken op de tuinderij. Toen Katrien zwanger was van Riny vroeg ze haar broer of
hij geen belangrijkere zaken aan zijn hoofd had dan het verwekken van kinderen of
verwachtte hij soms dat zijn drie jongens het geld wel zouden verdienen voor het voeden van
al die monden. Misschien maakte ze zich meer zorgen om de gezondheid van Katrien, die
regelmatig ziek was.
Tussen het werk door hield Jan jr. zich veel bezig met sport. Hij was zeer ambitieus van aard
en nam het schaatsen, voetballen en later ook het boksen zeer serieus. Hij speelde op zijn
zeventiende al in het tweede van DVAV de voetbalclub van Diemen en snel na het behalen
van de seniorenleeftijd (18) in het eerste. Hij speelde rechts-half of stopper-spil. Zijn optreden
tijdens een kampioenswedstrijd kwam de club op een boete te staan. Ze stonden een punt
achter op de koploper en moesten dus in deze laatste wedstrijd van het seizoen winnen. Tot
zes minuten voor tijd stonden ze met één nul voor.

Jan kampioen met DVAV .
Vlnr. staand: Jantje Mulder, voorzitter Mulder, Kok (elftal commissie), Nico den Hartogh,
van Gemert (elftalcommissie), Joop Meulenbelt, Joop Marbus, Cor Velu, Wim Marbus, Bauke
Dijkshoorn, Andries Molenaar, Holtrop sr; zittend: Henk van de Wele, Jan Konert, Gerard
de Vries, Piet Zuid, Henk Vos, Henk den Hartogh, Piet Holtrop.

Maar een handsbal bracht de stand gelijk; de scheidsrechter had de overtreding niet gezien.
Jan protesteerde bij de scheidsrechter, maar het mocht niet baten.
H ij pakte toen de bal op en liep het veld af; het team volgde hem. Ze kregen naast de
geldboete, twee punten in mindering. Zoals hij later zei: ”wat maakte dat uit, we hadden met
het gelijke spel toch het kampioenschap al verloren”. Jaren later kwam hij de maker van de
overtreding tegen, die hem groette met de opmerking: ‘He, Diemenaar, nog steeds boos?’
Zijn ambities in de bokssport waren echter snel genezen, toen hij een enorm pak slaag kreeg
in de ring van een boksende politieman. Z’n neus stond dankzij deze liefhebberij scheef voor
de rest van zijn leven. Hij bokste op de boksschool Carpentier in Diemen, waar ook de
Nederlandse kampioen Joop Niemans bokste.
Voor de oorlog uitbrak moest Jan jr. voor zijn nummer opkomen. Hij moest zich in Alkmaar
melden en werd in een school aan de Snaarmanslaan gelegerd. Ze sliepen in een klaslokaal en
de gymzaal fungeerde als kantine. Hij kreeg opeens een gemakkelijk leventje, een beetje
theorie, en beetje marcheren en hij werd uitgekozen om zijn afdeling te representeren op de
veldloop kampioenschappen, dus lekker veel sporten. De werkdagen waren aanmerkelijk
korter dan hij gewend was.
Na het uitbreken van de oorlog kreeg zijn onderdeel een verdedigende taak ver achter de
frontlinies, en raakte gelukkig niet betrokken bij gevechtshandelingen. Jan’s peloton kreeg de
taak een toegangsweg tot Amsterdam, de Velserweg, te bewaken. Ze werden gelegerd in de
Catharina Hoeve nabij Sloterdijk. s’Avonds moest Jan met een maatje wacht lopen op de
Velserweg. In het donker kwam een bus aanrijden. Jan en maatje stapten moedig de weg op
gewapend met een karabijn uit 1870 (zoals hij zei) en met een zaklantaarn gaven ze de bus te
kennen te stoppen. Toen de bus tot stilstand kwam, zagen ze dat iemand ze onder schot nam
met een mitrailleur die boven op de bus gemonteerd stond, uit de ramen hingen soldaten klaar
om te vuren, bajonetten op het geweer. Ze schrokken zich rot. Gelukkig bleken het

Jan vlak voor de oorlog.
Nederlandse mariniers, die onderweg waren naar Rotterdam. De sergeant-majoor vroeg Jan
hoe oud hij was. ‘Twintig’, zei Jan. ‘Als je 21 wilt worden dan laat je de volgende bus
gewoon doorrijden’, zei de sergeant. Vervolgens diende hij ze van advies hoe je een voertuig
op een veilige manier tot stoppen kunt dwingen met de zaklantaarn aan een stok gebonden.

Z’n maatje kon het best een positie langs de weg kiezen gereed om te vuren bij onraad. Zover
kwam het gelukkig nooit.
Het werk in de agrarische sector voorkwam dat de jongens als dwangarbeiders in Duitsland
werden ingezet; ze kregen een Ausweis. Jan jr. ging naast het werk op tuin van zijn vader zich
intensief bezig houden met het illegaal verhandelen van groenten en vlees.
Groenten en vee werden bij de boeren ingekocht en vervolgens direct aan klanten in
Amsterdam verkocht. Het vee moest wel eerst geslacht worden. Dat gebeurde eerst in de
schuur op het land. De schuur had een groot gat in de muur, dat tijdens het slachten afgedekt
werd met een rode moltondeken. Het gat in de muur was het gevolg van een bominslag in de
naast gelegen sloot. Door de explosie was een flinke kluit modder door de deur en de muur
geslagen. De bom was afkomstig van een Engels vliegtuig dat geraakt was door luchtafweer
geschut tijdens een bombardementsvlucht boven Schellingwoude. De piloot loste zijn
gevaarlijke lading, twee bommen, boven de tuinderijen; de tweede bom verwoestte het spoor
op de tuin van de buren. In ieder geval wist de buurt dat de Konert’s illegaal aan het slachten
waren als de rode deken voor het gat hing. Fik doodde het schaap en Jan jr. deed het
slachtwerk. Later werd het slagerswerk in de bijkeuken uitgevoerd.
De zwarte markt was zeer lucratief alhoewel niet geheel zonder gevaar. In de winter van 1943
ging het bijna mis. Freek, de broer van Elsje (met wie Jan inmiddels verloofd was), zat
ondergedoken op zolder bij zijn vriendin en latere vrouw. Hij wilde ook wel wat bijverdienen.
Hij kende mensen die geïnteresseerd waren in de vachten van de schapen. Jan jr. deed daar
niets mee, Freek mocht ze hebben. Hij stapte op zijn fiets en reed naar de Bijlmer om de
vachten op te halen. Gezamenlijk reden Jan en Freek terug naar Amsterdam met de
handelswaar. Plotseling werden ze door twee Nederlandse rechercheurs aangehouden. Ze
wilden eerst de inhoud van Freek’s fietstassen zien; Freek z’n hart stond stil. Toen de
rechercheurs de vachten zagen, zeiden ze: “rij jij maar door, we zijn alleen geïnteresseerd in
dat wat daarin gezeten heeft”
Freek maakte zich zo snel mogelijk uit de voeten en ging direct naar huis. Hij vertelde Elsje,
dat ze zo snel mogelijk naar de Bijlmer moest om de Konert’s te waarschuwen voor een
mogelijke inval. Dat deed Elsje en hielp met het schoon maken van de bijkeuken en het
verbergen van het slagersgereedschap.

Brief van Katrien aan haar zoon Jan; haar bezorgdheid over de dreigende oorlog klinkt er
duidelijk in door.

Inmiddels waren de fietstassen van Jan ook gecontroleerd en werd Jan ondervraagd, maar hij
wilde niets vertellen. ‘Ok’, zeiden de rechercheurs uiteindelijk, ‘rij maar verder, maar laten
we je niet weer betrappen.’ Jan sprong op z’n fiets en ging er als een haas van door. Hij reed
kris kras door Amsterdam tot hij zich veilig voelde en ging vervolgens naar z’n klant, het City
restaurant op het Leidseplein. Hij leverde het vlees af in de keuken en terwijl hij nog wat
stond na te praten met de koks, kwam de directeur van Eeuwijk binnen met de twee
rechercheurs. Jan zag zich al in de gevangenis belanden. De directeur heeft het probleem
echter kunnen afkopen; hij fluisterde in het oor van Jan ’s avonds terug te komen om af te
rekenen en demonstratief langs het raam van zijn kantoor met lege fietstassen voorbij te
lopen. Jan deed als gevraagd; van Eeuwijk vroeg die avond Jan jr. of hij ook aan huis leverde
en stelde hem meerdere klanten in het vooruitzicht. Jan weigerde, hij had het al druk genoeg.
Hij had een ruime klantenkring en bestelde zeker ook aan huis, zoals bij Cor Steijn. Ze
brachten ook eens met paard en wagen een lading groene kolen naar het klooster op de
Amstelveense weg. De zusters applaudisseerden toen de wagen de binnenplaats op reed en
vormden snel twee lijnen om de wagen af te laden. De lading was een gift van boer van Noort
aan het klooster (zusterhuis), één van Jan’s leveranciers. Van Noort bezat circa 25 hectare
akkerland in het Amsterdamse bos; hij woonde in Badhoevedorp.
De aflossing van de hypotheken van Vedder en Sijtveld drukten gedurende deze jaren zwaar
op Jan sr. Jan jr. had al eens gesuggereerd om het een en ander te verkopen op de zwarte
markt tegen een betere winst om de schulden af te lossen. Jan sr. wilde daar niets van weten.
De drie jongens bedachten in het najaar van 1943 een plan toen de sperziebonen geoogst
moesten worden. Jan jr. sprak met de groetenboer Weerdenburg af dat hij op een avond om
negen uur langs kon komen om de sperziebonen op te halen tegen een prijs van 1,80 gulden
per pond. De groetenboer verkocht zwart aan hotels en restaurants en was zeer geïnteresseerd
in de handel. Jan sr en zijn drie zoons haalden de oogst in twee dagen binnen en aan’t eind
van de tweede dag ging Jan sr naar huis, terwijl de kinderen zeiden nog wat te gaan werken op
hun eigen stukje land. Jan sr vermoedde niets. Weerdenburg kwam op het afgesproken tijdstip
met twee helpers en de sperziebonen werden overgeheveld in jutte zakken na te zijn gewogen.
De deal bracht 4500 gulden op. Jan sr was woedend toen de jongens hem in twee enveloppen,
één voor Vedder en één voor Sijtveld, de aflossing overhandigden plus het resterende geld.
Maar na wat ruzie besloot hij toch het advies van zijn kinderen op te volgen en stapte op zijn
fiets, de schulden waren afgelost.

Jan en Katrien met achter hen vlnr Riny, Wim,
Lien en Hein. Naast Katrien een nichtje, Lien Bakker
(vrouw van Koos Bil, 1954).

Jan in zijn rookstoel (1947)

Aan het einde van de oorlog werd de tuinderij van Jan sr. onder water gezet door de Duitsers
ter verdediging van Amsterdam. In mei 1944 kwam een Duits officier hem meedelen dat het
land onder water gezet zou worden. Jan vroeg hoe hoog het water zou komen. Zestig
centimeter, schatte de officier. Jan en zijn drie zonen gingen vervolgens hard aan het werk en
legden rond de tuinderij een dijk aan van een meter hoog. Het water stond uiteindelijk één
meter zestig hoog op het land, het land dus onder water. Het opwerpen van de dijk was een
hels karwei geweest en helemaal voor niets. Jan sr. had opeens geen inkomen meer; steun
kreeg hij niet. Hij vond wat werk bij boeren in de omgeving en besloot met zijn oudste zoon
samen te werken op de zwarte markt.

In het najaar van 1944, toen de
tweede oorlog op zijn einde liep,
lieten de Duitsers de Bijlmermeer
onder water lopen. Ze hoopten zo
de geallieerden tegen te houden, of
anders in ieder geval zoveel
mogelijk schade te veroorzaken.
Kunstenaar Chris Schut tekende
het ondergelopen land vanuit een
poldermolen.

Toen na de oorlog het land droog gepompt werd en weer rijp gemaakt voor bewerking, vond
Jan een gouden Spaanse dukaat en zoon Wim een Antwerpse zilveren gulden. Voormalige
NSB’ers werden gedwongen bij de opruim werkzaamheden te helpen.

Vlnr. Katrien, Els, Ernst (broer van Katrien), Jan
jr achter Els en Ernst ,Wim voor Ernst, Fik met
Henkie, Jan sr. tijdens de lunch op de tuinderij,
1947.

Hij zette het bedrijf voort tezamen met zijn zoons Wim en Fik. Jan jr was na zijn huwelijk zelf
een tuinderij begonnen. Fik emigreerde naar Canada na zijn huwelijk met Alida de Vries.
Wim bleef bij zijn vader werken tot Jan sr. met pensioen ging. Het was geen vetpot.
Nu brak een periode aan waarin de kinderen uitvlogen. De huwelijken werden groots gevierd.
De genodigden kwamen naar de Bijlmer, waar een gehuurde bus klaar stond om de familie en
vrienden naar het stadhuis te brengen, vervolgens de kerk en vandaar naar de plaats waar de
feestelijkheden werden gehouden. De dag eindigde typisch met een bruiloftsfeest. Op

verjaardagen en andere feestdagen, zoals hun jubilea, kwam de gehele familie bijeen om het
te vieren.
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Jan sr. behield de tuin tot zijn pensionering in 1961. Hij verkocht het land op 28-1-1963 aan
N.V. Aannemersbedrijf VAPADA voor 54.400 gulden in de vorm van een hypothecaire
lening tegen 5% per jaar. Een jaar later leende hij de heer G.A. Souverijn 25.000 gulden ook
tegen 5%. De rente opbrengsten tezamen met inkomsten uit beleggingen in effecten en hun
AOW uitkering verzekerde hen van een goede oude dag.

Een stukje varen met de schuit op de Diem. Vlnr Riny, vriendinnetje, Jan, Paula (vrouw van
Henk de broer van Katrien) en Katrien met Alberta Susanna ( een dochter van Paula) , Wim
(aan het roer op de achtergrond), Nelly, Berta, Lien (met een buurmeisje op schoot); op de
voorgrond Kathy (Catharina Maria Johanna , een andere dochter van Paula). Henk de broer
van Katrien neemt waarschijnlijk de foto.
Jan was de Christelijk Historische Unie toegedaan; discussies rond het samengaan van de
Unie met de KVP en de ARP deden Jan waarschijnlijk tijdens de verkiezingen van 1973
overstappen naar de VVD, mogelijk werd hij overtuigd die stap te maken door zijn jongste
zoon. Het CDA deed voor het eerst met één lijst met de verkiezingen mee in 1977.
Katrien kwakkelde met de gezondheid, maar daar was iedereen al jaren aan gewend. Al voor
haar huwelijk was er gedurende WO1 een long weggehaald waardoor ze altijd kortademig
was. Later werd een nier verwijderd; de nier was sinds haar geboorte niet functioneel en
veroorzaakte allerlei problemen. Ze werd dan ook altijd goed in de gaten gehouden, want je

wist maar nooit. Toen Jan in 1967 voor een paar dagen naar het ziekenhuis moest en Lien op
vakantie was, stapte kleinzoon Geert op z’n fiets en vertrok richting Bijlmer om op z’n oma te
passen; de volgende dag nam zijn zuster Rina het van hem over. Katrien ging met Geert
bonen plukken; ze hadden nog een stukje land behouden voor eigen gebruik. Wat had ze ’s
avonds een lol toen haar kleinzoon last had van een enorm stijve rug.

Jan en Katrien op 11-6-1952 (huwelijk van Fik en Alie) met hun kleinzoon Henkie en op de
trouwdag van Hein en Truus. 1-12-1961.
Ze verhuisden in 1968 naar Betondorp, Brinkstraat 66 (later naar de Akkerstraat 2), toen
i.v.m. de aanstaande bouw van de Bijlmer hun huis door de gemeente Amsterdam werd
opgekocht (koopakte gedateerd op 31-3-1969). Het bracht 33.127 gulden op.
Jan werd in 1969 ernstig ziek, kreeg darmkanker. Hij werd opgenomen in het Burger
Ziekenhuis in Amsterdam en kreeg een stoma aangemeten. Hij herstelde echter weer goed.
Hij overleed in 1975; hij kreeg een hartstilstand toen hij iets in de keuken wilde pakken en
was op slag dood. Tijdens zijn begrafenis riep een koekoek; hij had deze vogel vaak
nagebootst.
Katrien overleefde hem ruim acht jaar. Haar tachtigste verjaardag vierde ze in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis waarin ze opgenomen was na een hevige maagbloeding. Een groot gedeelte
van haar maag werd verwijderd, maar ze ging weer rustig verder. In 1983 werd ze opgenomen
in het Burger Ziekenhuis waar ze een aantal weken in coma lag voordat ze stierf.
Na haar overlijden resteerde er een bedrag van meer dan 81.000 gulden ter verdeling onder de
kinderen. Ze zijn op Rustoord in Diemen begraven.
Fik zou als enige in de agrarische sector werkzaam blijven. Hij had een gemengd bedrijf in
Canada, mais, graan en varkens. Wim ging voor het kadaster werken; Hein maakte carrière bij
Ballast Nedam en werd financieel directeur. Berta trouwde met een beroeps militair en Riny
met een werktuigbouwer van WerkSpoor.
Kinderen:
*Johan Hendrik, geboren 1-5-1920;
Jan Willem (Wim), 19-5-1921 (overleden 17-2-2001), getrouwd op 21-2-1958 met Nelly
Annie Köhler (22-6-26); kind Robert Johan geboren op 11-1-1965;

Jan Frederik (Fik) 8-7-1922, (overleden
2002), getrouwd op 11-6-1952 met Alida de
Vries (10-8-31), kinderen: John Henry (19-10-1955?) en Michael
Victor (geadopteerd, geb. 22-1-1966); geëmigreerd naar Canada
(Ontario);
Carolina (Lien), 13-7-1924 (overleden 4-2-2001);
Alberta Susanna (Berta), 22-10-1927, getrouwd op 10-6-1952 met Pieter Hopman (geb.
1928), kinderen: Alberta Susanna (Babs, 13-11-53) en Saskia (4-12-57);
Pieter verongelukt op 31 jarige leeftijd in 1959;
Catharina Maria Johanna (Riny), 16-7-1933, getrouwd op 22-4-1960 met Joop Meulenbelt
(25-1-34), kinderen: Catharina Maria Johanna (Karin, 18-1-1966)en
Ingrid (18-10-67);
Hendrik Johan (Hein), 4-7-1936, getrouwd op 1-12-1961 met Geertruida Elisabeth
Meulenbelt (Truus, 25-4-41), kinderen: Mark (18-8-63) en Ellen (10-6
-66); geëmigreerd naar Canada, thans woonachtig op Bermuda.

Katrien op hoge leeftijd met Elsje Jonker, haar achterkleindochter.

De kinderen van Jan en Katrien: vlnr Lien, Riny, Nelly Köhler, Jan,Wim, Hein (voorgrond),
Elsje Lunstroo, Berta en Fik. Laat 1944. Elsje was al zwanger van haar eerste kind. De foto
werd waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van Jan en
Katrien.

5. Johan Hendrik (Jan) Konert trouwde met Elsje Lunstroo op 25 mei 1944 in Amsterdam.

Elsje

Jan

Hun leven.
Jan en Elsje leerden elkaar kennen op het huwelijksfeest van hun gemeenschappelijke oom en
tante. Ze zijn verre verwanten van elkaar. Winter 41/42 raakten ze op elkaar verliefd. Het was
goed koud en de kinderen Lunstroo met aanhang besloten naar Opa Lunstroo te gaan om op
de Bijlmer te schaatsen. Jan en Elsje kwamen elkaar op het ijs tegen. Ze schaatsten samen op
en Jan bood haar aan een glaasje te gaan drinken in het Cafe-Restaurant “de Kroon” op de kop
van de Bijlmerringkade. Ze dronken een glaasje port. Toen Elsje bij opa Matthijs weer om
kwam, was iedereen al naar huis. Opa vroeg waar ze vandaan kwam; ze vertelde wat ze had
gedaan. ‘Wie was die jongen’, vroeg opa streng. ‘Jan Konert’. ‘O, dan is het goed’, zei opa
Matthijs.
De familie van Jan had hem graag zien trouwen met Rika (Hendrika Sophia) Bosse de dochter
van Johannes Hendrik Bosse en Hendrika Sophia Bosse; Rika stond ogenschijnlijk
welwillend tegenover deze mogelijk nieuwe verbintenis tussen de Bosse’s en de Konert’s.
Elsje was echter ook zeer welkom; ze was immers een telg van de Lunstroo’s.
Elsje kwam iedere week haar opa helpen in de huishouding; Jan en Elsje brachten dus vele
uurtjes in het huis van opa door. Toen ze eens een uurtje alleen waren, wilde ze Jan met haar
orgelspel imponeren. Naast het orgel stond een gemakkelijke stoel en ze vroeg Jan daar te
gaan zitten, wat hij deed. Ze nam plaats achter het orgel en begon te spelen. Ze ging geheel op
in haar spel; ze deed haar uiterste best om zo veel mogelijk indruk te maken. Na verloop van
tijd vroeg ze Jan wat hij er van vond, maar ze kreeg geen reactie. Toen ze opkeek, zag ze dat
Jan in slaap was gevallen. Het zou ze er niet van weerhouden te trouwen.
Het was oorlog (WO II), dat weerhield mensen er niet van te trouwen, maar de winkels waren
zo goed als leeg. Een trouwring kon je niet kopen. Jan Konert sr bezat echter een gouden
zegelring, die hij toch nooit droeg. Hij stelde deze beschikbaar om er trouwringen van te laten
maken.
Jan trouwde vanuit het huis van zijn tante Lien (Carolina) Konert, Frederik Hendrikstraat 100
i
, omdat i.v.m. sper-tijd het niet mogelijk was tijdig naar Amsterdam te komen. Hij mocht
voor die dag de gouden dasspeld van zijn opa lenen, die tante Lien had geërfd.

De feestgangers verzamelden zich ‘s morgens op de Nassaukade bij de familie Lunstroo,
vanwaar men naar het stadhuis vertrok. Nadat het burgerlijk huwelijk voltrokken was, ging
men op weg naar de ouders van Nel Snijder, die gelijktijdig met Freek de broer van Elsje
trouwde. Een fotograaf wachtte ze buiten het stadhuis op en schoot een serie foto’s van de
stoet. Bij de familie Snijder wachtte het gezelschap de koffietafel.

Jan en Elsje op vakantie.

Het was oorlog en zoals opgemerkt was er weinig te krijgen. Met vereende inspanning van de
familie was de tafel een huwelijksfeest waardig geworden, zeker gezien het tijdsgewrocht. De
ouders van Nel hadden maanden lang boterbonnetjes uitgespaard (ze hadden dus droog brood
gegeten); van de bonnetjes konden ze echt gebak kopen en bij de koffie serveren. Tante Lien
zorgde ervoor dat Jan er op en top uit bleef zien; ze borstelde hem regelmatig af, zette z’n
strop recht wanneer ze dat nodig vond. Na de koffie ging men naar de kerk op de
Kloveniersburgwal, alwaar het kerkelijk huwelijk werd voltrokken. Jan en Elsje vertrokken
hierna naar fotograaf van de Kamp om een statiefoto te laten maken. Het middageten en een
vrolijk glaasje werden geserveerd op de Nassaukade. Elsje’s moeder had vleesbonnen
gespaard om soep met balletjes te kunnen serveren. Jan had op de zwarte markt een kaas
gekocht bij een boer. De melkrijder droeg een blik yoghurt bij. Er waren alcoholvrije drankjes
en een flesje brandewijn (ook op de zwarte markt gekocht), maar iedereen nam liever een
glaasje yoghurt, die dan ook snel op was. Rond zes uur ging iedereen weer naar huis omdat
de spertijd om acht uur aanving. Jan en Elsje gingen lopend naar Wittenburg.

Het plan was om het huis van opa Lunstroo op de Bijlmerringkade te betrekken. Opa Matthijs
was vlak voor hun huwelijk bij zijn kinderen in Amsterdam Noord ingetrokken omdat het wat
minder met zijn gezondheid ging (kort na het huwelijk van Jan en Elsje overleed hij). Ome
Freek vond dat geen goed idee. Omdat de Duitsers verschillende polders rond Amsterdam
onder water hadden gezet, waren vele families dakloos geworden en waren de gemeenten op
zoek naar leeg staande huizen. Ome Freek waarschuwde de burgemeester dat het huis van
vader vrij was gekomen en die vorderde het direct voor een NSB gezin (van Vessum). Toen
Elsje dit hoorde, ging ze onmiddellijk naar opa en hij stuurde haar door naar notaris Piccardt,
misschien kon hij nog helpen. Het enige wat de notaris kon doen was een huurcontract
opstellen op naam van Jan en Elsje, maar de familie van Vessum kon er niet meer uitgezet
worden. Elsje moest nu wel iedere maand de huur innen, zeven gulden, waarvan ze een
gulden mocht houden en de rest droeg ze af aan opa.
Gelukkig bood een klant van de Lunstroo’s uitkomst. Meneer Bouman was handelaar in
aardappelen. Hij bezat een opslagruimte op Wittenburg waarboven zes appartementen lagen,
die hij verhuurde. Een appartement stond leeg en hij wilde die graag verhuren aan Jan en
Elsje; waarmee hij voorkwam dat de gemeente hem een onbekende huurder op het dak
stuurde. De andere appartementen werden verhuurd aan mensen die bij hem werkten. Jan en
Elsje namen het aanbod graag aan.

Toen de oorlog afgelopen was, werd de familie van Vessum het huis uitgezet, maar Jan en
Elsje waren inmiddels zich thuis gaan voelen in de 3e Wittenburgerdwarsstraat 3A in
Amsterdam. Haar oudste zuster Annie was inmiddels ook op zoek naar een huis, omdat ze van
plan was te gaan trouwen. Toen Annie en Jo een aantal jaren later naar de Vinkenbrug
verhuisden, kocht uiteindelijk ome Freek het huis.
Jan had geleerd, dat zuinigheid en vlijt huizen bouwt als kastelen, en het onthouden van die
les zou hem goed dienen. Gedurende de zomermaanden van 1944 legde hij een grote voorraad
kolen (brandstof) aan toen kolen nog niet schaars waren. Ook legden Jan en Elsje een
voorraad voedsel aan op zolder. Die winter sloten de Duitsers Holland af van (voedsel)
transporten als vergelding voor de spoorwegstaking die in november 1944 het geallieerde
offensief vanuit het zuiden had moeten helpen; de winter van 1944/45 zou de geschiedenis in
gaan als de hongerwinter; de lijken van hen die de hongerdood vonden, werden opgestapeld in
de kerk; de bomen in Amsterdam werden gekapt om de bevolking warm te houden. Deze
ellende ging aan Jan en Elsje voorbij. Zo af en toe deelden ze met de buren, die van de
voorraad wisten. Toen de oorlog voorbij was, gooiden ze de overgebleven voorraden uit
schaamte ’s nachts in de gracht. Toen ze dit verhaal op hoge leeftijd vertelden, voelden ze nog
steeds dat gevoel van schaamte dat ze mensen om zich heen dood hadden zien gaan van de
honger, terwijl ze zelf uiteindelijk nog over hadden, hoe slecht het ook smaakte.
Jan was wel onvrijwillig getuige van een executie van drie verzetstrijders op de Tugula weg.
Vlak bij zijn eigen tuinderij, die hij met Elsje begonnen was, zag hij tientallen mensen
geëxecuteerd worden. Hij verstopte zich in een sloot toen hij de Duitse legertrucks zag aan
komen; de Duitsers stelden een mitrailleur op en mensen werden in groepjes uit de trucks
gehaald en na elkaar neer gemaaid. “Ze vielen om als stokken”, zei hij.
Ze begonnen een tuinderij in het huidige Amsterdamse Bos, vlak bij de roeibaan. Daarnaast
bleef Jan actief op de zwarte markt, wat steeds gevaarlijker werd. De Duitsers werden steeds
onrustiger en willekeuriger met het naderende verlies van de oorlog en voerden regelmatig

De verlaten huizen in de Jodenbuurt werden afgebroken voor hout en andere bruikbare
zaken; ruim 20.000 bomen werden gekapt om als brandstof te dienen; vele mensen waren
volledig uitgeput door de honger, waardoor het niet gemakkelijk was om de buit naar huis
te brengen; soms vond men nog wel iets eetbaars tussen het afval (foto’s uit Amsterdam
tijdens de hongerwinter)..

razzia’s uit. Plotseling konden ze een drukke straat afzetten. Ze namen fietsen en andere
zaken, die ze konden gebruiken, in beslag en de mannen werden gearresteerd en liepen het
risico naar Duitsland afgevoerd te worden om dwangarbeid uit te voeren (de Arbeitseinsatz).
De Amsterdammers sloten een hecht front tegen de Duitsers, en toen Jan plotseling door een
razzia overvallen werd, hij had op de fiets melk gehaald voor zijn dochtertje, ging een deur
open in het pand waar hij voor gestopt was en werd hij snel met fiets en al naar binnen
geloosd uit het zicht van de Duitsers. Op 15 maart was hun dochtertje geboren.
Elsje was de hemel te rijk met haar baby. Ze werd echter twee weken na haar geboorte ziek;
de huisarts dr. J. A. Picard dacht aan een verkoudheid; het ging wel weer over. Dr Picard hield
praktijk op Oosterpark 83 (zie drie maandelijkse lijst van de Amsterdamse geneeskundigen.
51ste jaargang, no 2, aug 1944). Hij hield ook eenmaal per week spreekuur op de
Wittenburgergracht 51. Het kindje kreeg het echter steeds benauwder. ’s Zaterdags kwam de
huisarts weer kijken. Het leek hem het beste om een specialist in het Burgerziekenhuis te
raadplegen, de KNO-arts dr R U Fernandes. Elsje kon maandagmorgen naar het spreekuur.
Het was al laat, 19.00 uur, om acht uur zou speruur aanvangen, dus Dr Picard moest naar huis
om op tijd binnen te zijn; niet alleen hij liep risico, maar hij had ook onderduikers thuis zitten.
Hij kon haar niet verder helpen, maar in geval van nood gaf hij haar dr. Fernandes’ thuisadres
op de Weteringschans. Elsje vertrouwde het nog steeds niet en dacht erover na om naar dr.
Fernandes te lopen.
Het was een hele tocht en Jan kon niet mee, het was immers speruur. Elsje besloot de tocht
met haar kindje alleen te maken. Ze pakte haar warm in en legde haar in de kinderwagen.
Over verlaten, donkere straten liep ze door het centrum van Amsterdam van Wittenburg langs
de Oranje-Nassau kazerne naar de Weteringschans. De Duitse soldaten die op wacht stonden
bij de kazerne lieten haar ongemoeid. Ze bereikte zonder problemen de praktijk en werd door
een verbaasd kijkende arts binnengelaten. Z’n zoon hielp de kinderwagen het trapje af te
dragen; ze woonden in het souterrain. In de huiskamer waar ook de vrouw van de arts en een
andere vrouw zaten bij het licht van een enkele kaars, onderzocht hij het kindje, maar kon bij
gebrek aan middelen in z’n praktijk niet veel doen. Na een abcesje uit het neusje verwijderd te
hebben vroeg hij haar om maandagmorgen naar de polikliniek van het Burgerziekenhuis te
komen. Zondagmorgen leek het wat beter te gaan met de baby; ze had het minder benauwd en
ze sliep rustig. Toen ze ’s avonds de baby wilde voeden en verschonen was het heel stil in de
slaapkamer. De baby was overleden, ze werd maar drie weken oud. Ze werd begraven op
Rustoord in Diemen. Jan had een houten kistje kunnen krijgen met een dekseltje van karton
waarop een zilverkleurig engeltje was geplakt. Oma Konert bracht een bosje seringen, dat ze
in het kistje aan het voeteneinde legden. Het was net een mooie pop, zei Elsje in navolging
van een paar buurtkinderen, die een paar dagen eerder Elsje vroegen om even te mogen
kijken. Ze vond dat goed. Jan z’n broer Wim leende een paard met rijtuigje bij boer Vedder.
Jan, Elsje en Wim reden het kistje naar Rustoord, waar Jan een graf had gekocht. De
doodgraver had een diep gat gegraven; gebruik makend van een ladder plaatste hij het kistje
in het graf.
Elsje had een mokerslag te verwerken. Jan z’n broer Fik (die toen ondergedoken zat) vertelde
dat ze er bijzonder slecht aan toe was; ze zag er uit als een geest. Toen ze de negentig jaar al
gepasseerd was, kon ze er voor het eerst over vertellen. Ze zei dat ze nog steeds niet kon
begrijpen hoe een gezonde baby zomaar dood had kunnen gaan.
Dr Picard vertrok direct na de oorlog naar Indië (hij keerde in 1949 weer terug in
Amsterdam); dr. M. H. Polak nam de praktijk over (zie drie maandelijkse lijst van de
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Amsterdamse geneeskundigen, dec 1945). Dr Polak is joods; hij ontkwam de Holocaust door
de laatste jaren van de oorlog met zijn gezin onder te duiken.
Hij stond de familie als huisarts bij in hun Wittenburgse periode na de oorlog. “Een bijzonder
aardige man”, zei Elsje. Polak meldde de geboorte van Henk in 1946 in een brief aan dr
Picard. Elsje overleefde de geboorte van haar tweede kind ternauwernood. Picard reageerde
uit Indië met een felicitatiebrief aan Elsje en Jan. Ook op de betrokken artsen hadden de
gebeurtenissen rond het eerste kind van Jan en Elsje een blijvende indruk gemaakt.
.

Jantje voor de schuit. Wittenburg midden jaren vijftig, Henk links. De knecht Klaas de Groot
met Henkie en Jantje tussen het bietenloof op de tuinderij aan de Buitenvelderse Wandelweg;
Klaas zou als militair verongelukken op Nieuw Guinea; het KLM vliegtuig waarin hij zat,
stortte neer. Elsje met Henkie (voorop) en Jantje op het erf.
Wittenburg is een van de drie Oostelijke Eilanden in Amsterdam, die in 1658 in het IJ werden
aangeplempt. Het zou mogelijk zijn naam danken aan Jan Witheyn, een voornaam houtkoper, die er in
1657 de eerste particuliere scheepstimmerwerf aanlegde. Sindsdien is het eiland altijd bestemd geweest
voor de particuliere scheepsbouw. Aan het eind van de zeventiende eeuw lagen hier tientallen
scheepswerven, die echter in de loop der jaren opgeheven zijn. Er waren voor al die werven veel arbeiders
nodig; er werden dan ook straten met arbeidswoningen op Wittenburg gebouwd, waarvan er echter zovele
zo slecht waren, dat er in de twintigste eeuw met krachtige hand gesaneerd moest worden. In de jaren voor
1940 verrezen verschillende nieuwe huizenblokken. De Kattenburgervaart is, ook in verband met de
straatverbreding die dringend nodig was, gedeeltelijk gedempt. In 1669 werd op Wittenburg de Oosterkerk
gebouwd. Nog lang bleef de roem van Wittenburg als scheepsbouwcentrum gehandhaafd. Een belangrijke
werf was “de Boot” aan de grote Wittenburgerstraat. In de herinnering leeft ook de werf van Huygens en
Van Gelder voort. Hier liepen de laatste grote ijzeren of houten zeilschepen van de helling, zoals het
vermaarde schip “Europa”, een fregat dat in 1897 werd gebouwd, een fameus snelle zeiler, die de
bijnam”Vliegende Hollander”had.

Na de oorlog liet hij van het geld, dat hij verdiend had, een schuit bouwen bij Gouwrok in de
Sloterpolder. Hij kocht een motor van een Amerikaans landingsvaartuig, een 4 cylinder
Kermath motor, en liet die inbouwen. Totale kosten voor de motorschuit bedroegen circa
2600 gulden. Daarnaast kocht hij allerhande benodigd tuingereedschap. Het zwarte geld
kwam goed van pas, omdat na de oorlog veel artikelen schaars waren en gedistribueerd
werden.Ze moesten in 1946 weg uit het Amsterdamse Bos i.v.m. de uitbreiding van het park.
Ze kregen een tuinderij aan de Buitenvelderse Wandelweg tegen de spoordijk (op de huidige
locatie waar de A16 de Amstel kruist (west oever)). De eerste jaren tot de geboorte van Geert
woonden ze ’s winters op Wittenburg en ’s zomers op de tuinderij.

De molen De Gooyer of Funenmolen met links de nu afgebroken Funenkerk en school.
Begin mei kwam ome Hein Konert met de wagen en werd de familie verhuisd, in oktober
hielp hij met de verhuizing terug naar Wittenburg. Elsje bracht Henk en Jan iedere dag op de
fiets naar school, de Funenschool, op Wittenburg.
Jan bouwde het huis op de tuinderij zelf. Hij stortte een cementen vloer en trok van cement de
steunmuren op. Het geheel werd afgetimmerd met hout. Het had wel wat weg van zo’n Noors
houten huis, zei Elsje later. De poepdoos stond naast het huis aan de sloot. Elsje kookte op
een petroleumstel. Jan was natuurlijk een echte “sjaggeraar”; hij had goedkoop hout gevonden
om de buitenmuren mee af te werken. Het hout was afkomstig van de R.K. begraafplaats
Buitenveldert. De grafdelver dreef een bijzaakje; het hout van de doodkisten die uit de
geruimde graven kwam, verwerkte hij tot planken; de planken gingen voor enige tijd de sloot
in om ze schoon te maken, waarna ze verkocht werden. Het was degelijk hout. De buitenmuur
van het huis van Jan en Elsje bestond dus uit hout van doodkisten. Misschien dat daar Geert’s
nachtmerries vandaan kwamen.
Jan werkte hard, zoals hij gewoon was. Naast de tuinderij lag een volkstuinencomplex, waar
de ouders van Elsje ook een tuintje hadden. Haar vader kweekte daar voornamelijk bloemen.
Regelmatig ging de familie daar bij mooi weer naar toe. Op een dag was ome Alfred uit
Apeldoorn ook op visite bij de Lunstroo’s. Hij liep even bij Jan en Elsje langs om dag te
zeggen. Jan was druk bezig met een boer om een koe uit de sloot te halen. Oom Alfred hield
er van om zijn handen uit de mouwen te steken. Maar ja, hij had z’n nette pak aan. “Heb je
een oude broek voor me”, vroeg hij aan Elsje. Ze wist zo gauw niet wat ze hem moest geven,
oom Alfred was toch een welgesteld man. “Ja, ik zal even een broek pakken”, zei ze en gaf
hem Jan z’n beste broek. Jan zal even verbaasd opgekeken hebben toen hij oom Alfred met

z’n zondagse broek de sloot in zag stappen, maar hij zei niets. Gedrieën zetten ze de koe weer
op het droge.
Ziekte in de gewassen (en daardoor slechte oogsten) en overproductie in de sector deden de
inkomsten dramatisch dalen. In 1951 werd Jan failliet verklaard omdat hij de
belastingaanslagen niet kon betalen. Er werd beslag gelegd op hun inboedel, die bij opbod
verkocht zou worden. De inspecteur kwam een aanplakbiljet op hun raam plakken op
Wittenburg. Elsje had nog een tientje. Ze vroeg hem of ze daarmee uitstel kon kopen. U kunt
het proberen, zei hij. Ze leende een gulden van de buurvrouw en stapte met haar tientje op de
tram richting belastingkantoor, waar ze nul op request kreeg. De verkoping was
onvermijdelijk. Gelukkig werd op dezelfde tijd elders een rijke inboedel geveild waardoor er
geen belangstelling was voor de verkoop op Wittenburg.

Huis van Matthijs Lunstroo

3x Johan Hendrik (links) en Henkie, Jantje, Elsje en Katrien; op de achtergrond de Bijlmer
De gebeurtenissen dwongen Jan wel werk elders te zoeken en dat vond hij in 1951 in de
haven. Hij werd kraanmachinist en combineerde dit met zijn werk op de tuinderij tot 1956. In
dat jaar moest de tuinderij wijken voor uitbreidingsplannen van Amsterdam (Buitenveldert);
ze kregen een alternatief aangeboden, een modern bedrijf in Sloten. Ze besloten te stoppen
met de tuinderij, voornamelijk om meer financiële zekerheid te hebben.
Ze verkochten de motorschuit voor circa 1200 gulden (ze werd omgebouwd tot plezierjacht)
en tot zijn pensioen werkte Jan als kraanmachinist bij het havenbedrijf de Rietlanden.
Sinds ging het de familie financieel voor de wind, omdat Jan met overwerk meegerekend een
meer dan gemiddeld inkomen had.
Alle kinderen werden op Wittenburg geboren, behalve Rina (geboren in het ziekenhuis).
De bevalling van Henk liep niet van een leien dakje. Nadat Henk ter wereld kwam, bleek de
placenta verkleefd aan de baarmoederwand. Haar oma Elsje Altena had dit niet overleefd. De
huisarts, dr. Polak, probeerde de placenta los te masseren, maar wat hij ook probeerde, niets
hielp. Uiteindelijk riep hij de hulp in van een specialist. De gynaecoloog dr. Schutte kwam
naar Wittenburg. Dr. J. F. Schutte woonde in de Euterpestraat 88 (in mei 1945 herdoopt in
Gerrit van der Veenstraat) en was verbonden aan de Luthers Diaconessen Inrichting.

Polak verzocht Schutte om Elsje in het ziekenhuis verder te helpen. “Kunt u haar een narcose
toedienen”, vroeg Schutte. Polak beaamde dat hij alles daarvoor bij zich had. “Dan doen we
het hier.” Een ziekenauto werd geregeld om klaar te staan voor het geval het mis ging. Schutte
trok een lang schort aan en vroeg: “waar is papa?” Jan en de kraamverzorgster moesten
assisteren. Elsje kreeg een roesje van Polak en de artsen togen aan het werk. Het was een
bloedbad, maar Elsje herstelde geheel in de standaard voorgeschreven tien dagen rust.
Dr Mozes Hartog (Mauke) Polak (19121987) was de huisarts van de familie in
Wittenburg .
Hij had in september 1945 de praktijk van
dr Picard aan het Oosterpark 83
overgenomen. Hij zat met zijn gezin vanaf
mei 1943 tot het einde van de oorlog
ondergedoken op verschillende adressen in
Amsterdam. Zijn ouders kwamen om in
1943 in het concentratiekamp Sobibor.

Toen Elsje ruim zes maanden zwanger was van Jantje begon ze te vloeien. Dr Polak raadde
haar aan rust te nemen als ze het kind wilde behouden. De een jaar oude Henkie werd naar
opa en oma op de Bijlmer gebracht en Elsje ging een tijdje bij haar moeder logeren. Toen
Elsje weer thuis was, besloot Jantje ter wereld te komen, een maand te vroeg. De bevalling
verliep echter voorspoedig. De baby hoefde niet naar het ziekenhuis, omdat hij direct goed
begon te eten. De wieg was echter nog niet klaar, die stond nog bij Annie om opnieuw
bekleed te worden. De baker, mejuffrouw van Geemen wist raad; ze nam Henkie bij haar in
bed en Jantje kon tussen kruiken geklemd in Henk’s bedje naast de kachel. Jan ging ’s
ochtends op de fiets naar de Vinkenbrug om de wieg te halen.

Jan en Henk (links) en Geert met buurmeisjes Femmy de Groot (achter Geert) en Thea
Geuzen spelen op straat op Wittenburg.
Achter de buurmeisjes is de poort, die toegang geeft tot het schoolplein, zichtbaar.

Geert werd geboren met hulp van slechts de buurvrouw, mevrouw Geuzen. Jan ging ‘s
ochtends op zoek naar dokter Polak, nadat de weeën begonnen waren, maar ze kwamen te laat
terug. Even brak er paniek uit bij de twee vrouwen tijdens de geboorte, toen de baby niet
begon te huilen, maar gelukkig bleek dat hij geboren was met het vlies om zijn hoofd. De
buurvrouw rolde Geert in een theedoek en legde hem tussen z’n moeders benen om hem
warm te houden.
Toen dokter Polak arriveerde vroeg hij wat het was. Noch Elsje of de buurvrouw had daar in
alle commotie opgelet. Het bleek een gezonde jongen te zijn. Polak had zijn assistente
meegenomen en verzocht haar de baby te wassen. De assistente was heel nerveus en wist zich
geen raad met de situatie. Geërgerd nam Polak het van haar over. Het resultaat was niet alleen
een schone moeder en baby, maar ook een slaapkamer die drijfnat was; overal lagen vuil
geworden handdoeken.
Toen de kraamverpleegster binnen kwam,
riep die ontsteld uit: “wat is hier in
hemelsnaam gebeurd?”; ze toog
mopperend aan het werk en bracht de
slaapkamer weer op orde.
De minder hygiënische omstandigheden
rond de geboorte deden de gezondheid van
Elsje minder goed; ze kreeg last van een
zwerende borst en was een paar weken
flink ziek.
Dit betekende dat Jan in het huishouden
moest bijspringen; vooral de was viel hem
zwaar tegen. De witte was, onder andere al
die luiers, moest eerst gekookt worden in
de wasketel.

Havenbedrijf de Rietlanden; brugkranen

Daarna werd ze geschrobd op het wasbord, vervolgens werd ze door de wringer gehaald om
het vuile water er uit te persen; daarna spoelen met schoon water en weer door de wringer.
Vervolgens ging de witte was in de bleek; we mogen het blauwsel niet vergeten en dan kwam
voor de overhemden het stijfsel er aan te pas. Luiers werden natuurlijk niet gesteven. Als dan
alles gedroogd was kwam de strijkplank uit de kast. Strijken, opvouwen en eindelijk de kast
in. Een volledige dagtaak. Jan had er snel genoeg van en besloot een wasmachine te kopen om
zijn takenpakket te verlichten. Het werd een Wasco toplader, die jaren mee zou gaan. Voor
een begrip als tweeverdieners was in de jaren vijftig nog geen ruimte.
Het emancipatie proces van vrouwen was al voor de oorlog op gang gekomen; verenigingen
als het NVSH (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming) deden veel aan seksuele
voorlichting en slaagde er in de naoorlogse periode in alle lagen van de bevolking te
bereiken. Elsje en haar zuster Hennie (op aanraden van hun moeder) waren al eens langs
gegaan om inlichtingen in te winnen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Henk
en Jan waren gewenst, maar Rina en Geert waren het resultaat van falende
voorbehoedsmiddelen, hoewel uiteindelijk niet minder welkom.
De Wittenburger dwarsstraat liep dood op het water, een zijkanaal van het havengebied. Ze
woonden in een driekamer flat met keuken boven een aardappelhandel naast een school.

Badderen deed je in de tobbe, die werd gevuld met warm water, op temperatuur gebracht op
het fornuis. Geert’s vroegste herinneringen laten een gang zien die uitkomt op de keuken met
rechts de slaapkamer van Rina, Jan en Henk en links de ouderslaapkamer waar ook Geert’s
bedje stond. Links af in de keuken bereikte je de huiskamer met een deur naar de ouder
slaapkamer. Achter in de keuken was het toilet.
Er was een monster in huis, de stofzuiger, die je op een glimmende slede voorttrok, maar
onder de rokken van Elsje was het veilig.

Henkie, Rina en Jantje.
Wittenburg was een volksbuurt, een van de drie Amsterdamse eilanden. Alhoewel ze tevreden
waren over hun appartement vond Elsje de buurt helemaal niets. Er woonden een hoop
mensen die op de laagste trede van de maatschappelijke ladder stonden. Een paar deuren
verderop woonde op de begane grond de familie Geel. Het was een kinderrijk gezin, maar
buurvrouw Geel hield niet van huishouden en verzorgde haar kinderen niet. Vaak trof je haar
samen met Sigaretten Grietje zittend met een sigaret in het raam. Het verhaal ging in de buurt
dat ze eens de vuile was in de tuin begroef, omdat ze geen zin had in maandag wasdag. Haar
zoontje Bertus Geel was van Jantje’s leeftijd; ze speelden dus regelmatig met elkaar op straat.
Zoals gewoon nam Jantje z’n vriendje Bertus mee naar huis. Elsje was daar niet blij mee: “Hij
was te vies om binnen te laten”. Dus als Bertus kwam spelen, deed Elsje hem eerst in bad. Ze
trok hem kleren aan van haar eigen kinderen. Ze kamde zijn haren met een speciale kam
(waarschijnlijk een luizenkam). En terwijl de kinderen aan het spelen waren, waste ze z’n
kleren, die vaak helemaal stijf stonden van het vuil. De buurt vond dat ze kapsonus had. Ze
vond het een aardig jochie, “en hij vond de doofpot toch zo mooi”. Ze had een grote koperen
doofpot in huis. Bertus keek er als betoverd naar: “Buuf, is ie van goud”, vroeg hij dan. Met
Bertus is alles goed gekomen; is hij geen professor geworden? Tussen Elsje en de buurt zou
het nooit goed komen.
In 1954 kreeg Jan een zeer ernstig ongeluk. Hij reed op zijn brommer zonder op te letten de
Haarlemmerweg op en werd geschept door een auto. De toegesnelde broeders dachten toen ze
hem in de ziekenauto legden, dat hij dood was. Een verbrijzeld been, gebroken schouder en
een zware hersenschudding hielden Jan voor maanden in de ziekenboeg. Twee maanden lag
hij in het ziekenhuis, waarna hij nog een maand thuis in het gips aan het bed gekluisterd was.
Elsje kreeg dagelijks hulp van de wijkverpleegster, met name om Jan ’s ochtends te wassen.

Ze was een oudere vrouw. Jan voelde zich niet op zijn gemak onder haar handen en vroeg aan
Elsje of zij die taken niet kon overnemen. Dat wilde Elsje wel doen en de wijkverpleegster
vond het prima. “Een heel gezellige tijd”, zei Elsje later. “We hadden een ruime slaapkamer.
Ik heb een tafeltje aan het voeteneind van het bed gezet met de naaimachine erop. We hebben
heerlijk kunnen kletsen, en ik kon allerlei dingen maken, zoals pyjama’s voor de kinderen,
etc.”

Geert op de kleuterschool, de
puzzel nam de juffrouw
speciaal van huis mee.

Jan en Elsje met hun kinderen op
Wittenburg

Het been bracht hem verschillende malen naar de collegezaal. De doctoren hadden het een
moeilijke puzzel gevonden; splintertje voor splintertje hadden ze het been weer in elkaar
gezet. Het resultaat en hun ervaringen wilden ze graag delen met hun studenten.
Uiteindelijk had hij veel lol in het ziekenhuis. Een verpleegster werd op hem verliefd en
schreef hem een liefdesgedicht. Toen Jan een aantal jaren later aan een voetbalknie werd
geholpen en de zelfde arts hem onderzocht, werd hij direct weer in een rolstoel gezet en de
college zaal ingereden, terwijl de arts de foto’s opzocht van het verbrijzelde been. Het was
niet altijd gemakkelijk een beroemdheid te zijn.
In 1957 verhuisden ze naar Geuzenveld in Amsterdam west, Dirk Sonoy straat 159 twee
hoog. Wittenburg was Elsje tegen gaan staan; ze wilde graag weg. Verschillende keren
hadden ze zich ingeschreven voor een andere woning, maar een inspecteur van de
woningbouwvereniging oordeelde iedere keer dat ze niet urgent waren zeker gezien de
naoorlogse krapte op de woningmarkt (woningnood). Andere mensen kregen voorrang.

Vlnr. Henkie, Heinnie, Geertje, Jantje en Rina in de Bijlmer, winter 1956.
Uiteindelijk kregen ze toestemming om naar Geuzenveld te verhuizen. Ze kregen een kleine
vier kamer flat met keuken en een heuse badkamer. Het was een splinternieuwe wijk, overal
werd nog gebouwd en voor de deur moest de straat nog aangelegd worden. De familie
verklaarde hen voor gek dat ze bereid waren zulk een hoge huur (veertig gulden per maand)
voor zo’n kleine flat te betalen; op Wittenburg betaalden ze slechts zes gulden per week.
De eerste paal voor de tuinstad Geuzenveld werd door minister Witte op 27 augustus 1953
geslagen. Dit was de eerste van 19.500 betonnen palen voor de 4.484 woningen. In november
1961waren er reeds 18.500 bewoners. De naam is afkomstig van de voormalige hofstede “het
Geuzenveldt”, die in 1923 wegens de verbreding van de Haarlemmerweg werd afgebroken. De
boerderij lag ongeveer op de plaats van de tegenwoordige Abraham Kuyperlaan.

De huisraad werd ingepakt en met een verhuiswagen verhuisd; de kinderen mochten in de bak
met de verhuiswagen mee, behalve Geert, die met zijn moeder het openbare vervoer naar
Geuzeveld nam.
Er kleefde misschien een probleem aan Geuzeveld; de Lutherse gemeente lag nu op grote
afstand. Nu kwamen Jan en Elsje toch niet vaak meer in de kerk gezien het feit dat er
onenigheid was over de toekomst van de gemeente. Gemeente leden stonden gewoon ijn de
kerk ruzie te maken, merkte Elsje op.
De kinderen, behalve Geert, werden gedoopt door ds B. E. J. Bik op de Kloveniersburg wal.
In Geuzenveld was dus geen Lutherse kerkgemeenschap. Elsje ging eerst nog naar de
Hervormde kerk; Geert werd daar gedoopt, daarna nog wel eens naar de Gereformeerde kerk,
maar al snel verwaterde het contact. Zondags werd na de maaltijd nog wel lang voorgelezen
uit de kinderbijbel van Anne de Vries.
Het leven veranderde nu snel, maar ’s nachts als je als kind in bed lag hoorde je de trein nog
langs de Haarlemmerweg voorbij rijden, of de boten toeteren in het Noord Zee kanaal
wanneer het mistte. ’s Nachts was het nog stil!! Een verlaat vliegtuig dat brommend richting
Schiphol vloog, boezemde Geert wel veel angst in. De koude oorlog naderde zijn hoogtepunt
en de beelden van de bombardementen van steden in WO II stonden scherp op zijn netvlies.

In de krantenbak lag het pamflet “wat te doen bij een atoomaanval”. Iedere maandag van de
maand loeiden de sirenes op de daken om iedereen aan de dreiging te herinneren.

Dirk Sonoystraat

Henk, Jan en vrienden gaan op de fiets op
vakantie naar de Ardennen.

De straat was nog het domein van de kinderen. De enige auto bezitters waren de beneden
buren van Jan en Elsje, die ook een tv hadden. Woensdag middag keken de kinderen daar naar
het kinderprogramma. In 1959 kocht Jan een tv. Telefoneren deden ze eerst bij de
bovenburen, maar in de begin jaren zestig werd een eigen toestel geplaatst. De eerste grote
buitenlandse reis naar Canada volgde in 1967 en het jaar daarop werd een auto gekocht, een
volkswagen. Hij werd actief in de vakvereniging, het NVV, en ook lid in 1969 van de
ondernemingsraad. ’s Avonds volgde hij cursussen bij de bond. Natuurlijk stemde hij PvdA.
Elsje had haar koffieclub, de buurvrouwen van de trap. Eenmaal per week ging ze naar gym.
Op dokters advies heeft ze een aantal jaren gewerkt met twee buurvriendinnen bij een
inpakbedrijf. Het bedrijf ging failliet en dat resulteerde in een WW-uitkering, waarvan ze,
nadat ze het opgehaald hadden, gezellig een gebakje gingen eten. Het geld hadden ze niet echt
nodig. Na een jaar vonden ze werk bij een stomerij die toen ook snel failliet ging.
Jan was in zijn vrije tijd penningmeester van de voetbalclub Geuzenveld. Hij was avonden op
stap om de contributie te innen. Er werd heel wat vergaderd met de heren Treuren (2e
penningmeester), Couzy (secretaris) en Reinierse (voorzitter). Er werd veel zelf gedaan door
de clubleden zo ook de bouw van het clubhuis. Jaren achtereen trok de familie op de fiets ’s
zondags naar de Velserweg waar de sportvelden van Geuzenveld lagen. Jan voetbalde zelf
niet meer; hij hoopte nu op een klinkende sportcarrière van zijn kinderen. Henk en Jantje
speelden in jeugdelftallen bij Geuzenveld. Jan was leider van het elftal. Hij liet Henk nog aan
selectiewedstrijden meedoen bij Ajax, echter zonder succes. De Spartaan moest uitkomst
brengen voor Henk; de jeugd speelde op een veel hoger niveau dan die van Geuzenveld. Geert
begon in de pupillen van de Spartaan; later ging hij over naar VVA, weer wat dichter bij de
grote clubs. Geert zat ook op Judo. Jantje was zeer goed in turnen en was lid van een turn vereniging. Rina was lid van een handbalclub. Al hoewel de kinderen gezond van lijf en leden
werden, lag er geen nationale roem op ze te wachten.

Jan (met taartdoos) kampioen met de B1 van Geuzenveld; Henk (met bril) tweede van links op
de voorste rij.
De kinderen deelden in de toenemende welvaart. Als ze van de lagere school kwamen kregen
ze een nieuwe fiets. Op hun zestiende verjaardag kregen ze een brommer. Zomers ging de
familie op vakantie. Meestal gingen ze naar Beltgraven, een vakantiepark van de haven
bedrijven, in Oldenbroek. De kinderen mochten vriendjes meenemen. Eerst stak men het
IJsselmeer nog over met de Kamperboot. Later ging men met de bus, de koffers en fietsen in
een veewagen er achter aan. Later met de eigen auto. Vaak kwam familie of vrienden een
dagje langs. Tijdens de vakantie werd niet op een dubbeltje gelet. De kinderen kregen een
daggeld om allerlei versnaperingen te kopen. Er werd veel gewandeld, gefietst en
gezwommen. De parkleiding organiseerde allerlei activiteiten waar de avonden mee werden
gevuld: vossenjacht, kaartavond, film, bingo, etc.

Elsje en Jan in Beltgraven en op het dak van de wereld in Zwitserland.

De Ondernemingsraad Raad van de Rietlanden, vlnr de heren Degen, Korsse, van
Middendorp, van der Heide, van Zijll en Konert (14-10-1976).
Toen de kinderen op eigen gelegenheid op vakantie gingen, trokken Jan en Elsje met vrienden
naar het buitenland. Jaren gingen ze met de familie de Graaf op pad Daarna gingen ze met
Ome Wim en tante Mar op vakantie, veelal naar de bergen. Ze logeerden in natuurvrienden
huizen. Wim was een jeugdvriend van Jan uit Diemen, waarmee hij altijd contact was blijven
houden. Ze waren gezamenlijk in Zwitserland toen z’n vader overleed. Jan en Elsje
onderbraken hun vakantie voor en week, parkeerden de auto op het vliegveld en namen het
vliegtuig naar Nederland.
Jan was de oudste zoon en dat bracht met zich mee dat de zorg voor zijn ouders toen die
bejaard werden op zijn schouders terecht kwam, als ook steun in de vorm van raad en daad
aan zijn broers en zussen. Toen Piet verongelukte, werd Jan voogd van de kinderen van zijn
zuster. Hij steunde zijn zuster zo goed als hij kon. Hij stond zijn vader met raad en daad bij op
financieel gebied of waar ook nodig. Nadat zijn vader overleden was, regelde hij een uitkering
voor zijn oudste zuster, iets waar ze recht op had, maar wat zijn vader nooit nodig had
gevonden.
De welvaart in Nederland groeide gestaag, zo ook die van de familie Konert. In 1970 kochten
Jan en Elsje een flat voor hun oudste zoon in Wormerveer, Vestaplein 74; waarmee ze van
woning ruilden in 1975, nadat Henk en Tiny hun tweede zoon hadden kregen. Hij werd
voorzitter van de eigenaren vereniging. Het appartement was te klein om ook Jantje te
huisvesten als die verlof had en daarom werden zijn spaarcenten aangewend om een
verdieping lager een appartement te kopen. Het voorzitterschap bracht hem in contact met alle
buren, die hij hielp met allerlei zaken. Meneer Dop was een alleen staande gepensioneerde
heer zonder familie. De man maakte zich ernstig zorgen over zijn uitvaart. Jan hielp hem een
graf te kopen en zijn wilsbeschikking betreffende de uitvaart op papier vast te leggen. Toen de
heer Dop overleden was, regelde Jan de begrafenis zoals afgesproken.

Bedrijfsleider B.C. van Utteren
overhandigde op 30 november 1977
namens het bedrijf de Rietlanden bloemen
aan de heer en mevrouw Konert. De heer
Konert nam in besloten kring afscheid
wegens overgang naar de WAO.

Jan was inmiddels in de WAO (Wet
Arbeid Ongeschiktheid) gegaan. Hij werd
afgekeurd, omdat hij last kreeg van
longemfyseem, wat niet te verenigen viel
met de stoffige omgeving van het
overslagbedrijf waar hij werkte. De WAO
werd als wapen gebruikt ter bestrijding van
de werkeloosheid, die explosief groeide
aan het eind van de jaren zeventig. Jan
begon om iets om handen te houden een
volkstuin in West Zaan. Hier had de hele
familie jarenlang plezier van, zoals ook
Elsje die na het oogsten dagen groenten
stond in te vriezen.
Ze verhuisden in 78/79 naar de Doppermolen 5 in Koog aan de Zaan. Om
gezondheidsredenen, Jan kreeg last van de wat sterke geur van de Honig fabrieken, kochten
ze in 1982 een huis aan de kust in Julianadorp (Vogelzand 3414). Hier konden ze genieten
van een welverdiende en welvarende oude dag.
Hij vond een groentetuin bij een boerderij in de buurt, die nodig onderhoud behoefde en hielp
hier en daar mee op de boerderij zelf. Later huurde hij een volkstuin op een tuinencomplex.
Hij vond erg veel plezier in het adviseren van zijn jongste broer op landbouwkundig gebied;
Hein had inmiddels heel wat land in Canada gekocht. Daarnaast kreeg zijn grootste hobby,
geld, een verder vervolg in beleggingen. Hij ging de beursbewegingen nauwlettend in de
gaten houden; de portemonnee van Elsje werd wat ruimer bemeten.
Elsje sloot zich aan bij een gymnastiek vereniging en zwom eens per week met een aantal
vriendinnen.
Normen, Waarden en Kinderen.
Elsje en Jan probeerden de kinderen een socialistisch gedachtegoed bij te brengen. Ze leerden
ze altijd klaar te staan om anderen te helpen, welvaart te delen, hard te werken, maar ook van
het leven te genieten en dankbaar te zijn. Open en eerlijk in het leven staan was hun motto.
Een leugen werd bijna als een doodzonde beschouwd. Elsje leerde de kinderen dat ze iedereen
moesten respecteren, maar ook dat iedereen, wie het ook was, je respect moest verdienen.
Slaafs gedrag vonden ze uit den boze. Het mocht de kinderen niets ontbreken.
Jan en Elsje vonden het zeer belangrijk dat de kinderen alle gelegenheid kregen om de hun
omringende wereld te onderzoeken. Als ze iets echt wilden leren of doen dan werden ze daar
altijd in gesteund. Jan en Elsje waren niet altijd even blij als de kinderen hier gretig gebruik
van maakten. Henk kon ze de oren van het hoofd vragen als hij in zijn stoeltje op de fiets zat
en alles wilde weten over hetgeen zijn ogen zagen of zijn oren hoorden. Zijn “waarom” werd
legendarisch in de familie.
Ook resulteerde de ondernemingslust van de kinderen in onverwachte situaties. Op
Wittenburg had Jan zijn fiets in de hal staan. Op een avond moest hij op pad; hij pakte de
fiets; deed de deur open; stapte het trapportaal op en wilde de trap naar de buitendeur

afstappen, toen plots zijn voorwiel voor hem uit naar beneden rolde. Alras bleek dat Henkie
en Jantje het voorwiel hadden losgeschroefd. Die kleine opdonders waren toch al heel
handig.
Eens ging de familie op een zondagmiddag op de fiets naar het Amsterdamse Bos. Het was
prachtig weer, heerlijk weer om te zwemmen. Henkie en Jantje zaten op zwemles. Henkie
dook het water in; Jan vroeg Jantje of hij ook al kon zwemmen; natuurlijk beaamde Jantje dat.
Jan deed hem toch maar voor de zekerheid een touw om; Jantje sprong te water en kwam niet
meer boven. Jan kon hem gelukkig als een vis weer op het droge trekken.
Ook werd de kinderen zelfstandigheid aangeleerd. Naast de tuinderij op Buitenveldert lag een
volkstuinen complex waar tante Hen, ome Hessel en ome Freek en tante Nel volkstuintjes
hadden. Een sloot scheidde het complex van de tuinderij; over de sloot lag een plank waar de
kinderen de sloot overstaken om hun neefjes Henk en Frans op te zoeken. Zo ook op een
mooie zomer dag toen Henkie met zijn neef Henk ging spelen; ze waren zes tot zeven jaar
oud. Ze kregen het plan naar oma te gaan op de Nassaukade en vertrokken zonder dat iemand
dat wist. Ze konden de weg niet vinden en waren de hele middag op pad in die grote wereld.
De paniek aan het thuis front had inmiddels gigantische vormen aangenomen en men was al
overgegaan tot het dreggen van het naburige open water. Toen de Henkie’s thuis kwamen
werd hun zelfstandigheid en ondernemingslust toch niet helemaal gewaardeerd.
Jan’s wens de kinderen iets te willen leren nam toen hij bejaard werd wat vreemde vormen
aan. Zo wilde hij de kleinkinderen leren jongleren en gebruikte hiervoor kop en schotel. Het
kopje sneuvelde. “Nou”, zei Elsje, “dan heb ik niets meer aan dat schoteltje” en gooide dat
zonder pardon ook kapot op de plavuizen.
Zo modern als ze dachten in termen van normen en waarden, het was niet zo modern dat de
kinderen maar hun gang mochten gaan. Er werden duidelijke grenzen gesteld, en wie daar
overheen ging leerde snel, dat een klap een wezenlijk onderdeel vormde van de opvoeding.
Als de kinderen eens op school een klap kregen van een onderwijzer, zei Elsje slechts: ’dat
zullen ze wel verdiend hebben.’

Henk en Jan

Rina en Geert

Ziek zijn was er niet bij, tenzij het echt mis was. Je kon ’s ochtend wel eens beroerd wakker
worden en je klaagde dat je ziek was. Elsje voelde dan even aan je voorhoofd en daar ging je
weer op weg naar school.

Jan en Elsje zagen hun kinderen graag doorleren, dit was één van de redenen waarom ze
gestopt waren met de tuinderij, maar de tijd in de vijftiger jaren was er nog niet naar.
Kinderen van arbeiders werden geacht arbeider te worden. Henk en Jan volgden vak
opleidingen. Henk haalde alle denkbare diploma’s op het gebied van lastechniek; hij werd
Meester lasser. Jan ging naar de koksschool, ging varen en werd terug op de wal restaurant
manager bij een groot cateringsbedrijf. Rina en Geert kregen de mogelijkheid om door te
leren wel toen in de zestiger jaren de grote culturele revolutie plaats vond. Rina werd medisch
analiste; Geert haalde in 1972 het diploma HBS-B.
Jan werd niet snel kwaad op de kinderen, de keren dat hij uithaalde naar de kinderen zijn te
tellen op de vingers van één hand. Peter de vriend van Rina vond Geert maar een verwend
kereltje. “Dat jong moet eens een flink pak slag krijgen’, verzuchtte hij wel eens. Op een
avond werd zijn verzoek ingewilligd. Jan lag doodziek in bed, gordelroos. Geert zat in de
vierde klas van de HBS, z’n resultaten waren bijzonder slecht, hij had andere prioriteiten in
het leven. Jan vroeg de hele middag of hij zijn huiswerk al had gemaakt. “Dat doe ik straks’,
was steevast het antwoord. Na het avond eten, ging Geert op stap. Jan vroeg hem weer hoe het
met zijn huiswerk stond en kreeg eenzelfde antwoord. Toen Geert om elf uur thuiskwam en
de sleutel in het slot stak, vloog ineens de deur open. Een seconde later lag hij aan het ander
eind van de gang en die was toch zeker een meter of zes lang. Voor hij het wist werd hij de
huiskamer in geschopt, waar Elsje, Rina en Peter tv zaten te kijken, en belandde in een hoek
naast een kastje. Jan vloog op hem af en reageerde al zijn frustraties op hem af. Het enige wat
Geert kon bedenken was de regen van slagen doorstaan en zijn bril beschermen. Toen de
woede uitbarsting voorbij was, strompelde Geert de kamer uit naar zijn kamer, Peter volledig
verbouwereerd achterlatend.
Geld, een bron van ruzie.
Jan hield de portemonnee scherp in de gaten. Als er iets gekocht moest worden, dan werd daar
voor gespaard. Slechts één keer week Jan hiervan af en dat was voor de aanschaf van de radio,
immers iedereen had toch een radio. Als er een bron van onrust in de familie was, dan was dit
wel geld. Als Elsje eens een dubbeltje niet kon verantwoorden, dan was de boot aan en als er
ruzie was, stormde het flink. Na een nacht hard werken kon Jan wel eens wat chagrijnig ’s
middags uit zijn bed stappen. Het avondeten was gereed, andijvie met aardappelen en een
stukje vlees. Het gezin schoof aan tafel aan. Het was hoog zomer; Henk zat met blote borst
aan tafel zoals altijd aan Jan’s rechter hand. Jan nam een hap, constateerde dat het niet te eten
was en schoof het bord van zich af. Tijdens de maaltijd werd er flink gekibbeld over geld; de
kinderen aten keurig hun bordjes leeg. Het toetje werd geserveerd, yoghurt met suiker. Jan
nam een hap, wilde toch nog geen vrede sluiten en duwde de yoghurt wild van zich af, terwijl
hij opstond en naar de huiskamer liep. Het schaaltje met yoghurt vloog over de kop door de
vaart die het had meegekregen en de yoghurt spatte over Henk’s blote borst. Even was Elsje
met stomheid geslagen, maar dat duurde niet lang; ze greep het bord andijvie dat Jan niet
moest en in één beweging gooide ze het achter hem aan de huiskamer in. De ruzie was over,
de ravage groot. Jan verdween naar zijn werk en Elsje kon de huiskamer andijvie vrij maken;
de andijvie lag tot op het dressoir.
Een andere keer dat er tijdens het avondeten ruzie ontstond over geld, had Elsje er genoeg
van, stond op van tafel; liep de huiskamer in en smeet de deur achter zich dicht. Maar ze had
weer pech. De deur was een groot glazen venster gevat in een smalle sponning. Door de klap
brak het glas in duizend stukjes en regende in de keuken op de grond. De ruzie was over, de
ravage groot. Dit zal zeker wat gekost hebben.

Elsje had een enigszins driftig karakter en dat ervoeren de kinderen regelmatig. Rina kreeg
eens een prachtige nieuwe winterjas met bond kraagje. De jas had veel geld gekocht en Elsje
had er lang voor moeten sparen. Rina zat nog op de lagere school en wilde haar nieuwe jas zo
graag aan de juffrouw laten zien. Nu dat mocht, als ze na schooltijd direct naar huis kwam.
Het had die nacht gevroren en er lag een dunne laag ijs op de gracht, die de kinderen nodigde
om “ijs te bochelen’’. Natuurlijk kon Rina de verleiding niet weerstaan om mee te doen en
slaagde er ook in door het ijs te zakken met jas en al. Drijfnat en onder de modder kwam ze
thuis. Elsje was woedend, kleedde haar uit in de badkamer en de nieuwe jas belandde op de
stapel natte kleren in de hoek; ze zette Rina onder de warme douche om haar schoon te
spoelen en ze ruimde onder tussen de bende in de badkamer op met een natte handdoek, maar
iedere keer viel haar oog weer op die bedorven jas en ontbrandde haar woede weer; Rina zou
het haar leven lang niet vergeten hoe ze het een paar keer met de natte handdoek er van langs
kreeg.

Jan op de kraan

Hoewel het een rijk leven was, was geld niet in overvloed voorhanden en het was daarom heel
gewoon dat de familie elkaar bijstond op materieel gebied. Rijke tante Bet gaf Elsje wel eens
wat kleren voor de kinderen, afdankertjes van haar kinderen. Geert was veertien jaar. Er zat
een mooie groene trui onder het aanbod, die van tante Bet’s dochter was geweest. Elsje vond
die heel geschikt voor Geert. Toen hij de trui eens goed bekeek vond hij borstnaadjes; hij
vertelde Elsje dat hij die trui nooit zou aantrekken. Daar had Elsje niets mee te maken. Toen
Geert maandag morgen door zijn moeder gewekt werd, vertelde ze hem meteen dat hij die
inmiddels beruchte trui aan moest trekken. Hij gromde zoiets als OK en Elsje ging nog een
uurtje naar bed. Geert trok zijn nette pak aan en vertrok naar school. Toen hij ’s middags
thuiskwam stond Elsje hem op te wachten. Woedend. Ze gaf hem een klap, maar dat deerde
hem niet. Ze probeerde hem in het gezicht te slaan, maar Geert legde zijn handen over zijn

gezicht om de klappen af te weren. In haar frustratie begon Elsje te gillen: “Ik sla je een
bloedneus.’ Hier moest Geert toch echt om lachen. Dat was de laatste keer dat hij van zijn
moeder slaag kreeg. De trui verdween in de vuilnisbak. Eigenlijk ging deze ruzie niet echt om
geld, maar eerder om het gegeven dat Elsje moest accepteren dat nu al haar kinderen groot
waren geworden.
Feest in huize Konert
Huize Konert was een zoete inval en dit beperkte zich niet tot de vrienden en oudere familie
van Jan en Elsje. Ook de vrienden van de kinderen waren altijd van harte welkom. Zij
maakten hier gretig gebruik van, zodat het vaak een drukte van jewelste was in huis. De
verjaardagen werden uitgebreid gevierd. Alle ooms, tantes, neven en nichten en opa’s en
oma’s niet te vergeten kwamen langs. Toen de kinderen groter werden kwamen er feestjes. De
buren werden gewaarschuwd en tot middernacht kon de buurt mee genieten van het feest.

Dansen in de keuken.
Alhoewel huwelijken en jubilea in de familie meestal gevierd werden in daarvoor geschikte
etablissementen, zoals Mercanti werd besloten het 25 jarig huwelijks feest van Jan en Elsje
thuis te vieren. Nu was de flat klein, maar de gasten mocht niets onthouden worden; een
buffet moest geserveerd worden. Het gehele huis werd daarom omgebouwd om de grote
groep genodigden te kunnen ontvangen. De huiskamer stond vol met stoelen in allerlei
vormen en maten, de keuken was ontruimd zodat er gedanst kon worden en de badkamer was
ingericht als buffet. Toen het buffet geopend werd, vormden de gasten een rij die begon in de
huiskamer, door de gang naar de ouderslaapkamer liep, die toegang verleende tot de
badkamer, na het eten opgeschept te hebben, liep men door naar de keuken en terug naar de
huiskamer om een plekje te bemachtigen om het gekozene op te eten. Het werd een enorm
gezellig feest. De buren waren ook uitgenodigd, dus veel klachten over overlast waren niet te
verwachten, alhoewel die er eigenlijk nooit waren. De buurt constateerde slechts dat er feest
bij Konert was.
Ook vreemden waren soms te gast in huis. De voetbal club de Spartaan, waar Henk voetbalde,
organiseerde een internationaal jeugdtoernooi. Er werden natuurlijk gastgezinnen gezocht om
de jongeren uit het buitenland te huisvesten. Jan vond dat het gezin wel iets kon inschikken
om ruimte te maken voor een Duitse jongen. Een andere jeugdige voetballer werd
ondergebracht bij tante Hen en Ome Hessel. Maar, nu was er een probleem, niemand in huis

was de Duitse taal machtig, behalve natuurlijk Jan, die haven-Duits sprak. De oplossing werd
gevonden met het uitnodigen van Hein en Truus; Hein kon als tolk optreden. Herbert heette
de Duitse voetballer, die kwam logeren. Het was een druk maar gezellig weekend. Iedereen
sprak gewoon Nederlands tegen Herbert, behalve natuurlijk Hein en Jan, de laatste praatte
lustig in haven Duits tegen hem. Herbert had het een prachtig weekend gevonden en bedankte
iedereen toen het tijd was huiswaarts te keren. Tot slot merkte hij op, dat de taal barrière
minder groot was geweest dan hij verwacht had. Hij kon eigenlijk iedereen best goed
verstaan, behalve Herr Konert, want die sprak toch zo’n vreemd dialect.

Kerstmorgen, Tiny dekt de tafel voor het kerst diner, Jan is er helemaal klaar voor.
Sinterklaas, Pasen, Kerst, Oud en Nieuw werden altijd uitgebreid gevierd.Vooral kerst was
een mooi feest. ’s Avonds ging je als kind vol verwachting naar bed; er was nog niets in huis
te zien dat kerst voor de deur stond. Jan kwam laat thuis met een vaak veel te grote
kerstboom, waarvan ook de bovenburen konden genieten als we een gat in het plafond zouden
maken. Hij kocht ze op het allerlaatste moment voordat ze vernietigd zouden worden, voor
heel weinig geld dus. Elsje en Jan gingen hard aan het werk; de boom werd versierd als ook
de huiskamer, de ontbijttafel ingericht; iedereen kreeg zijn eigen kaarsje bij het bord.

Elsje aan’t kaarten met haar kleinkinderen, kerst 1998.

En dan was het kerstochtend en het hele huis rook naar de kerstboom, het was nog donker
buiten en overal lichtjes in de huiskamer. ’s Avonds kwamen de opa’s en oma’s en andere
visite en was er het kerstdiner; meestal werd de traditionele kalkoen op tafel gebracht. Een
keer had Jan een levende zwaan meegenomen, die als hoofdgerecht moest dienen, lekker
goedkoop. De zwaan werd in de kolenkist opgesloten in afwachting van zijn lot. Maar toen
het moment suprème daar was, wilde de zwaan niet echt meewerken. Ook het plukken was
een hels karwei en uiteindelijk viel de smaak tegen. Eens maar nooit meer.
Tijdens deze familie avonden werden er vaak spelletjes gespeeld. In de jaren zestig was
“Ezelen’ een geliefd kaartspel. Op tafel lagen een aantal lepeltjes waarom gespeeld werd, één
minder dan het aantal spelers. Als het spel uitging, moest iedereen een lepeltje pakken en
diegene die geen lepeltje bemachtigde, had verloren. Dit werd een gevaarlijk spel als
schoonzus Truus meespeelde. In de jaren zestig waren lange nagels mode, en zij was dus
uitgerust met een tiental dolken. O wee, als je een lepeltje probeerde te pakken en je werd
getroffen door de niets ontziende hand van Truus, die moest voorkomen dan zij de Ezel werd.
De grote inloop van vrienden en vriendinnen bracht soms vogels van een uiteenlopende
pluimage bijeen, wat leidde tot zeer humoristische situaties. Zo hielp Rina Dirk, een joodse
jonge man, met zijn huiswerk. Dirk was een echte platte Amsterdammer. Rina had ook een
vriend uit gegoede huize, zoals dat heette. Herman had onmiskenbaar een hete aardappel in de
keel.
Op een avond was Dirk langs gekomen voor hulp en ze zaten in de keuken te werken toen er
gebeld werd. Herman stapte de keuken binnen, trok zijn wenkbrauwen op toen hij ze zag
zitten en zei uit de hoogte: ‘Ha, die Dirk, ben je aan’t heil gymnastieken.’ “ Nee, an’t geil
gymnastieke’’ reageerde Dirk direct. Het was een duidelijke overwinning voor het
proletariaat.
Jan en Elsje konden zich in deze overwinning wel vinden, alhoewel hun ambities op een
hoger plan lagen zeker op materieel gebied, lag hun hart bij het proletariaat.
Hun oude dag.

Jan, Elsje, Truus en Hein in Montana, 1985
Ze maakten grote reizen naar het buitenland. Zo namen Hein en Truus ze in 1985 mee op een
schitterende reis door Amerika. De reis begon per limousine van Toronto naar New York. Ze
dineerden in de wereld beroemde 21 Club en bezochten de musical Cats. De reis eindigde in
het Yellow Stone Park, waar ze onder leiding van een gids in een Camper rondtrokken. Ook

bezochten ze Geert en Tineke in Brunei (1988) en verloren heel wat vocht in Singapore,
Maleisië en op Balie. In het voorjaar van 1991 zagen ze de eindeloosheid van de woestijn
tijdens hun bezoek aan Oman.

50 jarig huwelijksfeest van Jan en Elsje van links naar rechts: Rik, Diane, Elsje, Marcel,
Peter, Ronald, Rina, Chris, Maarten, Tineke, Jan, Geert, Claudia, zittend: Tiny, Henk, Elsje,
Jan met Tom, Jan, Ineke.
Jan werd ernstig ziek in de winter van 92, hersenontsteking. Hij werd in het ziekenhuis
opgenomen en de kinderen kwamen voor de zekerheid afscheid nemen. Hij herstelde weer ,
alhoewel het sinds wat minder ging met Jan’s fysieke gesteldheid. Hij kreeg met name last
van zijn handen en darmklachten. Sinds was het zijn doel de millenniumwisseling te halen.
Jan en Elsje gingen het wat kalmer aan doen, alhoewel Elsje Hollands welvaren
representeerde. Maar wat heet kalmer aan doen; hij kon het natuurlijk op tachtig jarige leeftijd
niet laten om de buitenboel van hun huis te schilderen. Ze besloten nog eenmaal binnen het
huis op te knappen. Er werd een nieuwe keuken geplaatst, andere veranderingen aangebracht
en wat nieuw meubilair aangeschaft. Financiële meevallers werden aan de kinderen gegeven.

Elsje op de tuin, aardbeientijd 2002; Jan met de hand-eg, zijn laatste bezoek aan de tuin,
december 2002.

Midden jaren negentig kreeg tante Lien een beroerte en moest worden opgenomen in een
verpleegtehuis voor geestelijk gehandicapten. Jan in zijn rol als bewindvoerder maakte zoals
gebruikelijk alles in orde, maar de familie was een andere mening toegedaan. Hierover
ontstond ruzie met het resultaat dat de familie uiteen viel. Het kostte Jan en Elsje heel wat
slapeloze nachtjes; ze waren enorm ontdaan.
De ruzie zou pas weer bijgelegd worden na de begrafenis van Wim in 2001; hij overleed op17
februari. Jan en Elsje konden het niet rijmen geen afscheid te nemen van hun broer en zwager.
Lien was een paar weken eerder overleden (begraven op 9 februari). In 2002 overleed Jan’s
broer Fik. Elsje had in de jaren tachtig al haar twee broers verloren en in 97 haar zuster Greet.
In 2003 overleed Annie.
In 2002 bezochten ze Hein en Truus, die inmiddels in Bermuda waren gaan wonen. Ze wilden
niet meer alleen reizen en namen daarom Elsje, hun kleindochter, mee. Elsje reed Jan in een
rolstoeltje van vliegtuig naar vliegtuig, niets plezieriger dan in de watten te worden gelegd
door de Elsjes. Hein en Truus deden er nog een schepje boven op.
In het najaar van 2002 werd Jan ernstig ziek. Tegen alle verwachting in herstelde hij, maar
bleef blind aan z’n rechter oog, mocht niet meer autorijden en moest met zijn volkstuin
stoppen. Rina en Tineke ruimden de tuin op. Uit dank mochten ze een juweel uitzoeken. Elsje
kreeg voor het eerst in haar leven het beheer van de portemonnee. Het zestig jarig jubileum
werd hun nieuwe doel, een record in de familie.

Jan, voorjaar 2003

Elsje en Jan, 23-5- 2003

De horizon werd nu toch wat beperkter. Jan bracht veelal in zijn stoel door; las de krant of een
boek, keek t.v.; de kinderen haalden ze met de auto op voor een dagje uit of een bezoekje. Jan
kocht een hometrainer om nog wat aan zijn fitness te werken. Hij had enorm last van zijn
handen en liep steeds gebrekkiger. Tineke kocht speciale handschoenen voor hem om de pijn
te verlichten en een wandelstok. De gezondheid van Elsje bleef opperbest en ze bleef actief
met haar vriendinnen optrekken, maar ook haar wereld werd een stuk beperkter door Jan’s
verminderde mobiliteit. De organisatie van hun huwelijksfeest bracht echter de nodige
afleiding. Hun kleinzoon Marcel hielp ze bij de organisatie. Geld vormde geen probleem , het
feest werd groots opgezet en kamers voor een groot aantal gasten werden gehuurd in het hotel
de Keizerskroon in Apeldoorn, waar het feest met de gehele familie gevierd zou worden.
Vanaf zaterdag morgen kwam de familie bij elkaar. ‘s Middags werd een bezoek aan paleis
het Loo gebracht. Het feest werd ’s avonds gevierd met een uitgebreid diner, gevolgd door
een borrel. Jan en Elsje kregen van het hotel de duurste kamer, waar ook tsaar Peter in een ver
verleden had gelogeerd. Na het ontbijt de volgende dag ging iedereen weer naar huis.

Noordhollands Dagblad woensdag 26 mei 2004.
Het zestigjarig jubileum is een feit. De loco-burgemeester van Den Helder kwam een
bloemetje brengen en ze kregen een felicitatiebrief van koningin Beatrix. De gehele dag was
het open huis voor vrienden en bekenden , die hen kwamen feliciteren. Het jubileum werd het
weekend er voor groots gevierd met de gehele familie in het hotel de Keizerskroon naast
paleis “het Loo” in Apeldoorn; was het niet begonnen in “cafe-restaurant de Kroon”. De
familie kwam van over de gehele wereld, van Australië tot Canada, hun felicitaties brengen.
Het werd een bijzonder gedenkwaardige reünie, zelfs het bedienend personeel vroeg of ze
ome Jan en tante Els mochten zeggen
Na het jubileum kabbelde het leven rustig voort. Hun laatste bezoekje aan Zoetermeer was op
Geert’s verjaardag in januari 2005. Geert haalde ze ‘s ochtends op en zijn zoon Jan bracht ze
’s middags weer naar huis. Vooral Rina en Peter hielpen het huishouden gaande te houden en
Tineke ging om de paar weken een dagje langs om te helpen. Op 8 december 2005 was Elsje
haar toilet aan’t maken toen er gebeld werd; Jan schoot naar de voordeur om open te doen,
maar gleed uit op het kleedje in de gang. Hij viel en kon niet meer overeind komen. Ma tilde
hem met de kapster, die aangebeld had, z’n bed in. Even later bleek dat hij ook z’n bed niet
meer uit kon komen. Elsje liet de dokter komen, die constateerde dat z’n heup aan de rechter
kant gebroken was.
In het ziekenhuis werd besloten dat hij een nieuwe heup zou krijgen. De operatie werd
uitgevoerd maar hij herstelde slechts langzaam omdat z’n conditie niet al te goed meer was.
Bovendien begon de wond te ontsteken; terug in het ziekenhuis werd de ontsteking
bedwongen en genas de wond, maar het zou nog maanden duren voordat Jan in huis weer een

beetje rond kon scharrelen met een rollator. Z’n wereld was nu gekrompen tot z’n huis met af
een toe een klein wandelingetje ondersteund door Elsje in het buurtje. Elsje kocht een
elektrische fiets om haar mobiliteit iets te vergroten. Rina, Peter en Tineke breidden de hulp
uit.
Jan en Elsje besloten hun dochters allen een juweel te schenken uit dank voor alle hulp. In het
najaar van 2006 begon de teen van Jan’s rechter voet te versterven, verkalking van de aderen
had de bloeddoorstroming ernstig verminderd. Begin december werd in het ziekenhuis
geconstateerd dat alleen een amputatie van zijn been mogelijk nog soelaas kon brengen, maar
succes werd miniem geacht. Jan wilde niet meer naar het ziekenhuis; het besluit viel verdere
medische hulp te beperken tot pijn bestrijding; Jan mocht thuis blijven. Hij kwam in december
bijna z’n bed niet meer uit. De verpleging kwam op de schouders van Elsje terecht. Ze vond
thuishulp niet nodig, ondanks het aandringen van de kinderen. Ze vond de hulp maar
ongemakkelijk; ze kwam vaak op een tijdstip dat haar niet uitkwam en ze mankeerde toch
niets. Wel kreeg ze sinds mid-december elke dag verpleeghulp om de wond aan Jan z’n voet
te verbinden. Ook breidden de kinderen de hulp uit met oppassen zodat Elsje zo af en toe eens
weg kon. Jan durfde niet meer alleen te blijven. Ook Henk en Tiny hielpen hier aan mee.
Jan en Elsje gaven alle kleinkinderen 100 euro voor de kerst; de kerst zelf werd zeer rustig
gevierd. Met oud en nieuw kwam Jan nog even z’n bed uit om gezamenlijk t.v. te kijken,
maar zoals Elsje zei: “we hebben wel een glaasje genomen, maar om elkaar gelukkig nieuw
jaar te wensen …., nee”. Een paar dagen later viel Jan ’s nachts in het toilet en Elsje kon hem
niet meer zonder hulp overeind krijgen, ’s ochtends gebeurde het weer. In overleg met de
verpleeghulp werd besloten van nu af de thuishulp uit te breiden. Op zondag 7 januari 2007,
de verpleegster had hem net verschoond en gewassen, kreeg Jan ‘s ochtends een beroerte. Hij
kwam niet meer bij bewustzijn en overleed om half zes ín de namiddag met al zijn kinderen
om hem heen en een aantal kleinkinderen.
Elsje miste Jan enorm de tien jaar die ze hem overleefde, maar het leven ging door, een
nieuwe invulling moest gevonden worden. Gelukkig bleef ze goed bedeeld achter.
Ze ging regelmatig zwemmen met haar vriendinnen, of een stukje fietsen, of een kop koffie
drinken met een hapje eten in een strandpaviljoen. Er werden verschillende uitstapjes
gemaakt, zoals op 5 mei naar Amsterdam. Een dagje uit met de katholieke vrouwenvereniging
stond ook regelmatig op het programma. Als ondersteunster van minder valide oudjes ging ze
mee op reis naar Berlijn. De vriendinnenclub bedacht voldoende argumenten om regelmatig
met z’n allen uit eten te gaan. Voor een hoog bejaarde vrouw had ze een druk leven.
Daarnaast zorgden Rina en Peter er voor dat het huishouden niet in het gedrang kwam.
In 2008 vierde Elsje haar verjaardag met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
in Preston Palace, een all-in hotel met partycentrum, zwembad in de buurt van Almelo. Ze
vond het erg leuk, dus dat moest maar een jaarlijkse traditie worden. In 2009 liep de
organisatie mis, maar vanaf 2010 werd haar verjaardag gevierd met een familieweekend op
verschillende locaties in het noordoosten van het land. Naast haar eigen gezin ging alleen haar
jongste zuster mee. Alleen in het jubileumjaar 2011, ze werd negentig, werd de hele familie
getrakteerd op een boottocht op het IJsselmeer. We vertrokken uit Muiden, bezochten het
eiland Pampus en lunchten aan boord.
Al snel werd het ook de gewoonte, dat Rina en nichtje Geer(tje) hun moeders eenmaal per jaar
trakteerden op een uitje of een reisje. Zo maakten ze stedentrips naar Rome en Praag; ze
vlogen naar Egypte, en maakten een boottocht op de Nijl. In Rome deden ze andere toeristen
verbaasd staan toen de twee hoogbejaarde dames op hun gemak de trap van de dom van de

Sint Pieter opklommen, toch ruim vierhonderd treden. Soms vormde de leeftijd toch een
struikelblok; het vliegtuig naar Praag werd gemist doordat de blazen opspeelden en een
toiletbezoek noodzakelijk werd. Eigenlijk betekende dat het einde van de reis, maar de KLM
liet zich vermurwen, ze toch maar een vlucht later mee te nemen, omdat dit waarschijnlijk hun
laatste kans was om samen Praag te bezoeken.

Kerst 2011

Verjaardag 2012

Geert en Tineke namen Elsje in 2013 een weekje mee op vakantie naar Texel. Het was dan
wel vlak naast de deur, maar toch wel leuk. Met een vissersboot voeren we een middagje naar
het wad, waar ze voor het eerst van haar leven voet opzette. Ze was diep beledigd dat Geert
een stoel voor haar meenam; hij vond dat ze toch moeilijk in het natte zand kon gaan zitten.
Toen we weer aan boord klommen gleed ze uit en smaakte op het natte dek. Gelukkig was er
niets stuk gegaan.
In 2014 werd Elsje ziek en werd in juni opgenomen. Ze was eigenlijk nog nooit in het
ziekenhuis geweest, dus weer een nieuwe ervaring. Ze vond het wel leuk om zo verzorgd te
worden en het eten smaakte prima. Maar dat gevoel was maar van korte duur. Al snel bleek
dat ze een zware operatie moest ondergaan; een gedeelte van de darm moest weggehaald
worden, zoals ook haar milt. Ze kreeg na de operatie snel genoeg van het ziekenhuis. Ze kon
toch net zo goed thuis herstellen. Toen haar zwager op 19 juni was overleden en een paar
dagen later werd begraven, besloot ze dat ze naar de begrafenis moest, kleedde ze zich aan en
verliet het ziekenhuis. Thuis gekomen was ze echter uitgeput en moest ze toch bij de
begrafenis verstek laten gaan.. In oktober was ze weer dusdanig hersteld, dat ze wel haar
verjaardag in Elim kon vieren.

Zomer 2014

Nieuwjaar 2015

De kinderen besloten na de operatie om Elsje wat meer te ondersteunen. Dit betekende dat er
iedere week minimaal één dag iemand op bezoek was. De kinderen deden dan de
boodschappen, noodzakelijke klusjes werden uitgevoerd en ze verzorgden het avondeten. Zo

kreeg ze in ieder geval één goede maaltijd per week binnen. Geert en Tineke namen Elsje als
het weer goed was ’s middags mee voor een wandeling of een bezoek aan een
bezienswaardige plek.
Het leven kabbelde zo rustig voort. De 95ste verjaardag van Elsje werd eind oktober 2016 in
Slagharen gevierd. Ze maakte een ietwat vermoeide indruk. Na de kerstdagen voelde ze zich
niet goed, dus ging ze direct na ‘Oud en Nieuw‘ naar het ziekenhuis voor onderzoek. Ze bleek
een tumor in haar hoofd te hebben en mocht niet meer naar huis. Er werd besloten alleen
palliatieve zorg te verlenen; de huisarts suggereerde euthanasie in overweging te nemen als de
situatie erg verslechterde. Hij stelde dat je een vrouw die ruim vijfennegentig jaar zelfstandig
in het leven had gestaan, geen hulpeloze lijdensweg wilde aandoen. Elsje was het hier
helemaal mee eens. Maandag 20 maart was het zover na bijna drie maanden zieken- en
verzorgingshuis. Samen met de kinderen ging ze naar huis. Vlak voor haar sterven zei ze:
‘wat heerlijk dat ik nog een weekje in mijn eigen bed mag liggen’. Op 23 maart 2017 is ze
begraven bij haar eerste kind en haar man Jan.

Verjaardag 2016

Laatste foto 7-3-17

