
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben je?  
 

Stien Meijer-Holling 

 

Waar stond je wieg?  

 

 

In 1927 in Monnickendam, 

Nieuwezijdsvoorburgwal. 

 

Uit wat voor een gezin kom je? 

 

Mijn moeder kwam uit Broek in Waterland en mijn vader had een visrokerij aan de haven, Firma 

Holling en de Groot. Ik had één zus. We scheelden vier jaar en waren op dezelfde dag jarig.  

Thuis hadden we geen armoe, mijn vader had een goed lopend bedrijf, ook in de oorlog. 

 

Hoe was je jeugd? 

 

Heel goed. Ik zat eerst op de Meester Oosterveldschool en met 12 jaar ging ik naar de 

Bavinckschool in Amsterdam-noord.  Mijn schooltijd was erg leuk. Tot en met dit jaar hadden we 

een reünie in een andere plaats. Ik ben in Middelburg, Oudekerk aan de Amstel, Zutphen en 

Deventer geweest. Nu wordt iedereen te oud en slecht ter been om door heel Nederland heen te 

reizen. In 1946 ben ik bij Hakvoort op kantoor komen werken voor drie ochtenden in de week. 

Klaas Hakvoort was een gemakkelijke baas. Als je maar je werk af had.  In 1951 ben ik getrouwd 

en woonde bij mijn ouders op het Noordeinde 59 in. In 1959 verhuisden we met inmiddels drie 

kinderen naar het Noordeinde 7.  

 

Wat zijn je hobby’s? 

 

Tuinen, altijd zelf mijn kleding maken en ik heb ook veel gebreid.  

 

Vertel eens over je vrijwilligerswerk 

 

Dat begon al in de oorlog iedere dag van half één tot half twee met het uitdelen van eten in de 

gaarkeuken van garage Steur. In de oude graanmalerij, werden de maaltijden gemaakt. Ik heb 40 

jaar de contributie van de ijsvereniging Olympia opgehaald en ook in de Koek en Zopietent op de 

Gouwzee gestaan. Hiervoor heb ik in 2001 een kruisje gekregen. Dat was een grote verrassing en 

daar ben ik erg trots op. Verder zit ik vanaf 1991 in het bestuur van het Zuiderzeekoor, schenk 

koffie in Swaensborch, doe het cafeetje en breng het activiteitenblaadje rond bij de  

aanleunwoningen. Ook verzorg ik de koffie na de herdenkingsplechtigheid van het comité 4 en 5 

mei.  

 

Waarom doe je dit? 

 

Nou ja, ik ben er eigenlijk ingerold. Maar ik mag vreselijk graag onder de mensen zijn. Gewoon 

gezellig. Ik hou er van een praatje met mensen te maken.   


