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In De Bolster aan het Kastanjepad in Duivendrecht woont Mevrouw Verkaik ( Jozina de 
Later). Het wooncomplex ligt pal naast het gebouw van D’Oude School. Jozina’s man Teunis 
( Teus) heeft zijn Opa  L. Verkaik Tzn. nog gekend. In 1925 was Leendert Verkaik een van de 
bestuursleden van de VEREENIGING TOT OPRICHTING EN INSTANDHOUDING VAN 
CHR.SCHOLEN TE DUIVENDRECHT. 
Deze plaquette met de namen van de initiatiefnemers van het eerste uur is nog prominent 
aanwezig in het gebouw van d’Oude School.  Net als hun vader hebben drie van de vier 
kinderen van de familie Verkaik – de Later tijdens hun schooltijd in dit gebouw les gehad.  
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De jongste zoon, Cor Verkaik, gaat naar het nieuwe gebouw van de protestants christelijke 
school in het Zonnehof. En ging naar de kleuterklas in gebouw De Meidoorn. 
 
Mevrouw Jozina Verkaik -  de Later (5 september 1925) bezocht in haar geboortedorp 
Oosterland op Schouwen-Duiveland de openbare lagere school. Het kleine dorpje waar zij als 
jongste in een gezin van negen kinderen opgroeide had maar liefst vier protestantse kerken. 

 
Haar vriendin schreef met een neef die 
gelegerd was in Indonesië. Die neef 
vroeg of zij niet iemand wist die wilde 
corresponderen met iemand uit het zgn. 
“Zeeuwse Bataljon”. 
Zo gebeurde het dat er twee jaar (1945-
1947) gecorrespondeerd met een militair 
op Java. In 1946 stuurde Teus deze foto 
toe aan zijn correspondentievriendin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teunis Verkaik, vernoemd naar zijn vader, is in 1926 geboren in Ouderkerk, daar waar nu de 
windmolens staan aan de A2. Zijn moeder overleed toen hij 6 weken oud was. Zijn vader 
bleef achter met Jan, Leen, Teus en Wijntje. Vader hertrouwde met de vrouw uit Woerden, 
die zich als kinderjuffrouw over zijn kroost ontfermde. Toen Teus 4 jaar was verhuisde het 
gezin naar Duivendrecht. Daar dreef het echtpaar een kruidenierszaak: De Spar, op de hoek 
van de Rijksstraatweg en de  Korenbloemstraat. Voor de huidige Duivendrechters: daar waar 
Doe-Maar, de doe-het-zelf zaak  van Peter en Marja Griffejoen, jarenlang gevestigd was. 
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Teus had het vaak over juffrouw Bruinisse. Het hoofd der school in zijn tijd was meester 
Elfrink. Tijdens de schooltijd van Teus gebeurde er veel op school. In 1933 werd de 
speelplaats betegeld. De school telde in 1934 105 leerlingen en in 1935 werd de kleuterschool 
opgericht en gehuisvest in een houten gebouw achter het bestaande schoolgebouw.  
Het kleuterschooltje kwam onder leiding van mejuffrouw Van de Wielen. 
 
Om dichterbij Teus te kunnen zijn én hij bij haar ging Jozina - na de Indiëtijd van Teus - drie 
jaar bij haar zus in Utrecht wonen. In 1951 woonden de jonggehuwden op een bovenwoninkje 
in de Azaleastraat. De jonge mevrouw Verkaik had die eerste tijd best wel veel heimwee.  
Er was een kleintje opkomst en toen Annet in 1952 geboren was ging dat over. 
Teus werkte aanvankelijk ook mee in de Sparwinkel van zijn ouders, waarvan de klantenkring 
voornamelijk uit protestanten bestond. De nabijgelegen melkhandel van Los kon ook rekenen 
op klandizie uit de kring van protestanten. Later werd die melkzaak overgenomen door de 
heer van Schaick en floreert nu onder de naam Deli Van Schaick. In de oorlog waren ook bij 
de lokale Sparwinkel de etenswaren op de bon. De goedlachse Gré Wijnveen ( later mevrouw 
Brokken) was het winkelmeisje bij De Spar en de later bekend geworden kunstenaar Ton 
Albers werkte als etaleur voor de kruidenier. Achter de winkel waren twee kamertjes en voor 
de winkel was een bankje. Op dat bankje was het gezellig toeven. De bovenverdieping was 
een goede woonruimte 
Teus wilde niet in de kruidenierszaak van zijn ouders blijven werken en volgde cursussen bij 
de PTT en bij de post heeft hij zijn levenlang gewerkt. Gestart op het hoofdstedelijke Centraal 
Station, later postbode in Diemen. Hij steeg telkens in rang en werd uiteindelijk  voorman van 
het postkantoor in de Wijttenbachstraat in Amsterdam (O). 
De kruidenierszaak DE SPAR van de familie Verkaik is na een tussenperiode overgenomen 
door Jacques van Wonderen. En werd later dus Doe Maar. 
 
Na Annet  (1952) kreeg het echtpaar Verkaik meer kinderen: Frans (1954), Theo (1959) en 
Cor (1964). Alle kinderen gingen naar de Christelijke School in Duivendrecht. Annet zat bij 
de sigarenrokende meester Den Ouden ( Hoofd der school van 1953- 1973) in de klas en de 
jongste, Cor, had les op De Regenboog van zijn opvolger de heer B.J. Krüger (van 1973- 
1977 schoolhoofd). 
 
Het gezin van Teus en Jozina verhuisde een paar keer. Van de Azaleastraat naar de 
Korenbloemstraat en vervolgens in 1967 naar een ruime bovenverdieping aan de 
Begoniastraat. 
In 1999 verhuisden de heer en mevrouw Verkaik naar de Bolster, een zogenoemd 
groepswonen project, van Humanitas (nu Woonzorg Nederland), een vorm van gezamenlijk 
en toch zelfstandig wonen. Daarnaast is het groepswonen erop gericht dat bewoners volop 
contact met elkaar kunnen hebben en gemeenschappelijke activiteiten ondernemen. 
Teus Verkaik is in 2003 overleden.  
Teus was o.a. koster van De Kleine Kerk. In de tijd dat zijn kinderen op de lagere school 
zaten was er nauwelijks sprake van ouderparticipatie op de scholen. Wel was Verkaik samen 
met de heren Kramer, Moerman en Hess betrokken bij een jeugdgroep, die aan de Molenkade 
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onderdak vond. De activiteiten werden o.a. betaald uit de opbrengst van het ophalen van oud 
papier.   
Veel gesprekken zijn er gevoerd om een gezamenlijke jeugdvereniging op te richten voor de 
katholieke en de protestantse jongeren.  Teus Verkaik en Harry de Beer hebben heel wat 
uurtjes om de tafel gezeten in het nonnenklooster naast de R.K. School om te komen tot het 
oprichten van een vereniging voor allen en het gezamenlijk ophalen van oude kranten werd 
een feit. In die tijd nog met bakfietsen. 

 
 
Mevrouw Verkaik herinnert zich dat de kinderen een heerlijke jeugd hadden in het landelijke 
Duivendrecht. Frans trok uit school direct zijn overall aan en vermaakte zich op de boerderij 
van Van Vliet, Rijksstraatweg 145. De hoeve zie afbeelding hierboven uit 1968 is afgebroken 
en op deze plek staat tegenwoordig het paedologisch instituut: De Bascule. 
Het Waddenland was - voordat de appartementen daar in 1968 gereed kwamen - een heerlijk 
speelterrein voor de kinderen. 
 
Vader Teus werkte bij de PTT soms bewust in nachtdienst dan kon hij uit het werk direct ’s 
morgens vroeg met Cor doorrijden naar het buitenbad in Ouderkerk voor de zwemlessen. 
 
Vanuit de leslokalen achter het gebouw van De Kleine Kerk aan het Schoolpad hadden de 
kinderen zicht op het weiland. Verkaik had een groentetuin bij Mattijsen op het land achter en 
later kweekte hij op dat stuk grond bomen voor zijn jongste zoon, de hovenier.   
 
 
 
 
 
 


