
Die jongen linksboven dat ben ik: BROERTJE ENTHOVEN. Samen met mijn broers en 

zussen op de foto. Later kwamen er nog twee kinderen bij. Ik ben geboren in maart 1932. 

 

 

Alle kinderen Enthoven bezochten de Sint Joannesschool. Daar woonden wij vlak bij. 

Mijn beide zonen kregen ook nog les op de Sint Joannesschool en mijn kleinzoons gingen 

naar de A.Bekemaschool aan het Zonnehof plantsoen. Drie generaties op dezelfde school! 

Mijn vader Reinier Enthoven, een ras Duivendrechter, woonde in een piepklein huisje naast 

bakker Wolffenbuttel. Daar werden zijn eerste nazaten geboren. Vanwege  ruimtegebrek 

verkaste men toen enkele meters verderop naar de Rijksstraatweg tegenover de katholieke 

kerk. Daar werden nog meer Enthoventjes geboren. Wij woonden tussen meer grote gezinnen. 

Het gezin Enthoven telde 12 kinderen. Ik kwam heel veel en graag op boerderij Strandvliet bij 

de familie van der Vaart. 

Na mijn lagere school leerde ik het bakkersvak in het van Nispenhuis in Amsterdam. Het was 

een combinatie van werken en leren: praktijk en theorie. Ik werkte bij Bakkerij Landman op 

de Nieuwendijk in Amsterdam en later bij bakkerij Kwakman, hoek Middenweg/Linnaeushof. 

 

Omdat ik over alle rijbewijzen beschikte werd ik op het eind van mijn militaire diensttijd naar 

het watersnoodgebied in Zeeland gestuurd. Februari 1953. 

Mijn vader had een bedrijf in smeerolie en vetten. Toen wij weg moesten van de Diemerlaan 

kwam het bedrijf aan de Molenkade in het pand van AGA, dat de stad uit moest. Ik werd in 

het familiebedrijf eerst chauffeur en later vertegenwoordiger. 

Mijn vader richtte in de maand van mijn geboorte ( maart 1932) de voetbalclub ODA op. 

Op Doel Af was een rooms-katholieke club. Ik heb tot ik in dienst moest als rechtsbuiten in 

het eerste elftal gespeeld. Zelf ben ik bij zowel ODA als bij Tavenu voetbaltrainer geweest en 

heb alle perikelen rond de combinatie van beide clubs in 1970 meegemaakt. Nu CTO ’70. 



DE EERSTE GENERATIE OP SINT JOANNESSCHOOL 

 

 
 

De oudste kinderen Enthoven zaten in verschillende klassen; hier samen op een schoolfoto. 

Links, de oudste Willie met bril is in 2010 overleden, naast haar onze zus Lenie.  

Dan BROERTJE ( doopnaam Reinier, roepnaam René) Enthoven en zus Corrie. 

De naam BROERTJE kreeg ik van een non. Ik vond die naam niet leuk. 

Ik trouwde met de Ouderkerkse Jani Andriessen en wij kregen twee zonen. 

 

DE TWEEDE GENERATIE OP DE SINT JOANNESSCHOOL 

 

 
 

René en Benno Enthoven. Nu in 2011, al weer 50 en 53 jaar oud. 



In hun schooltijd woonden wij eerst in de Kloosterstraat 67 en later aan de  Rijksstraatweg 

289. Dat stuk Rijksstraatweg bestaat niet meer. Na de overstroming in Duivendrecht-Zuid 

(1969) kregen wij een woning in het rode flatgebouw aan de Rijksstraatweg nummer 96. 

 

De jongste zoon en naamgenoot René is getrouwd met Ellen Janmaat.  

Zij kregen ook twee zoons en wonen in Duivendrecht. 

 

DE DERDE GENERATIE ENTHOVEN OP DE KATHOLIEKE SCHOOL 

 

 
 

Kenny en Anthony Enthoven A.Bekemaschool Zonnehof Duivendrecht 

 

Schooljaar 2001-2002 

 

Kenny Enthoven is nu (juli 2011) 18 ½ jaar en Anthony Enthoven 14 jaar 



 
 

Kenny Enthoven, 2
e
 rij van onderaf, 3

e
 van links. Meester Virago 

 

 
 

Anthony Enthoven, bovenste rij 3
e
 van links 

 


