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Dit boekje 'Mijn reis naar Canada' is een letterlijke overname van het schrijfblokje wat 
Hendrikje Jacobje Remmelts, beter bekend onder de naam (tante) Co, heeft gemaakt 
van haar eerste reis naar Canada waar haar zuster Ali Remmelts, die na de oorlog in 
1946 met de Canadese militair Harold William Jane was gehuwd, naar was geëmigreerd.
Co Remmelts was het oudste kind van het gezin en is in 1913 geboren, haar vader 
Remmelt Remmelts en Jentje van der Linde hadden een kapperszaak aan het Van 
Heutzplein in Kampen, ze had twee zusters, Ali en Bep, en drie broers, Jan, Henk en 
Luthe, Co werkte in de Linnenkamer van het Stadsziekenhuis van Kampen, en woonde 
in een van de zusterkamers op de zolder van het gebouw, in eerste instantie had ze een 
kamer met uitzicht op de Hendrik van Viandenstraat en verhuisde later naar één van de 
twee ruimere kamers aan de voorzijde van het gebouw, Juist het eerste weerzien van
de beide zusters, na 20 jaar op afstand van elkaar te hebben gewoond was voor mij een 
inspiratie om meer met het schrijfblokje te doen dan het bewaren in het familie-archief(je). 
Het was niet alleen bijzonder dat Co Remmelts haar zus na zo'n lange tijd bezocht maar 
ook was het haar eerste vliegreis, waarna er overigens talrijke reizen zouden volgen, vaak 
met haar collega en vriendin Juffrouw Woning, en wat ook in haar verslag opvalt is de 
verwondering in het Nieuwe Land, over dingen die wij heden ten dage heel gewoon zijn 
gaan vinden, Leuke bijkomstigheid is dat ik bij het zoeken naar illustraties, bij mijn moeder 
(Bep) een schrijfblok tegenkwam van deze reis met daarin geplakt de vliegtickets, foto's, 
plaatjes, suikerzakjes enz. waarvan dankbaar gebruik is gemaakt om dit boekje vorm te geven.

Remy Steller

Kampen, November 2018

Voorwoord
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Mijn reis naar Canada 
 
Maandag 25 April 1966, vanavond een brief van mijn zus Ali gehad over mijn vlucht naar 
Canada. 
Er was een fout in mijn vliegschema schreef ze, Mijn vliegtuig kwam niet kwart voor tien 
maar kwart over acht aan, heb direct het reisbureau opgebeld, deze heeft alle instanties 
opgebeld en het bleek inderdaad waar te zijn, na veel heen en weer gebel heb ik tenslotte 
een rechtstreekse vlucht van Schiphol naar Toronto gekregen waar ik dan om 18;20 aan 
kom. 
Mijn broer heeft toen maar gauw een telegram naar mijn zus in Canada gestuurd over mijn 
veranderde aankomst, Nu moest mijn ticket weer veranderd worden en tot overmaat van 
ramp was deze nog niet weer terug van de Amerikaanse Ambassade, Weer bellen van de 
ene instantie naar de andere, het was inmiddels vrijdag 29 april, en de spanning ging stijgen. 
En ook mijn zenuwen begonnen een kleine rol te spelen, maar gelukkig vrijdagmorgen 
belden ze vanuit Den Haag, ik was niet thuis en juf Woning heeft aangenomen, dat ze mijn 
ticket en pas gevonden hadden en per omgaande zouden sturen, Dit kan er maandag 
morgen zijn gelukkig. 
Het is inmiddels maandag en ik heb m’n ticket gekregen maar mijn pas niet, dit is een 
vervelende geschiedenis zoo op het nippertje, het kan vanmiddag nog komen, we hebben 
weer verschillende instanties opgebeld, maar het was al afgestuurd, dus nog even 
afwachten, de zenuwen worden wel op de proef gesteld. 
Ziezo ik heb alles wat ik hebben moet, koffers gepakt, lekker slapen, om kwart over 11 wordt 
ik wakker getikt door dr Zwierstra, Een keer had ik opgebeld en wou me nog een keer 
spreken, In spanning afwachten wie dat wel zou zijn, nu mijn geduld werd niet lang op de 
proef gesteld, Daan, Anneke [1] haar man kwam me nog even groeten, vond het erg leuk. 
 

 
 
Dinsdagmorgen 3 mei, Luther [2] was al vroeg mij me en we zijn met de trein naar 
Amsterdam gegaan, Vandaar met de KLM-bus naar Schiphol, in de bus trof ik al direct een 
Mr. en Mrs. die naar Toronto gingen, spraken ook geen Engels dus nog meer slachtoffers die 
de taal niet meester waren, Remy[3] was erg stil onderweg, maar ik moet zeggen ik had 
helemaal geen last van zenuwen. Op Schiphol bagage wezen inschrijven toen zijn we nog 
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even op het terras gaan zitten, om half acht moest ik mij melden, toen heb ik afscheid 
genomen van Luther en Remy. 

               
 
We werden met een busje naar ons vliegtuig gebracht, daar heb ik voor het laatst gezwaaid 
naar Luther en Remy, nu begon m’n vlucht. 

Nu kan ik echt niet zeggen wat er door mij 
heen ging, maar het is machtig, toen we 
vertrokken moesten we de riemen 
vastmaken, eerst gingen we over een heel 
lange startbaan, en toen de lucht in, t’ was 
geweldig, de huizen, straten, auto’s, ‘t werd 
op het laatst net kinderspeelgoed, je ziet het 
langzaam onder je verdwijnen, op het 
ogenblik zijn we al zo hoog, we vliegen 
boven de wolken, t’ zijn net allemaal 
sneeuwbergen.                                                      
Toen we op goede hoogte vlogen werd ons 
een koude lunch aangeboden, heerlijk 
slaatje, kop thee, jus de oranje, cake met 
slagroom, broodje vruchten compote, reep 
chocolade, toast, t’ was heerlijk gewoon, 
toen we gegeten hadden kwamen ze langs 
met een in warm water gedrenkt papieren 
washandje, konden we ons lekker even 
waschen, nadien heb ik lekker een uurtje 
gepit en het was inmiddels al half-5 
Hollandsche tijd, ik laat mijn horloge 
voorlopig zoo staan, Zoo we kregen alweer 
een heerlijk glas gekoeld  vruchtensap leek 
wel van perziken, heerlijk en de tijd vliegt 
maar om,  Er komt weer een menu kaartje 
aan dat is voor diner, t’ ziet er aantrekkelijk 
uit. 

Het is bijna 7 uur alles volgens Hollandsche tijd, Na een allerheerlijk diner het is inmiddels 
bijna 8 uur, en we dalen nu en naderen Montreal, t’ is weer een groots gezicht, riemen weer 
vastmaken en onder donderend geraas dalen we, dat is een nare gewaarwording, het zit 
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niets lekker in mijn maag. Inmiddels bijna 8 uur, 
en we dalen nu en naderen Montreal, t’ is weer 
een groots gezicht, riemen weer vastmaken en 
onder donderend geraas dalen we, dat is een 
nare gewaarwording, het zit niets lekker in mijn 
maag. We hebben gelukkig grond onder en alles 
is in mijn maag gebleven, We moeten er hier 
allemaal uit voor de douane, wat een gesjouw, 
hele lange gangen roltrappen op en af, eindelijk 
het douanekantoor, passen gereedhouden en 
vaccinatiebewijs plus ticket. Nu daar was ik gauw 
door, we waren steeds met ons drieën een mevr. 
uit Rotterdam en een uit Hongarije welke we niet 
verstaan konden maar met gebaren maakten we 
ons verstaanbaar, koffers niet nagekeken, die 
van mij was natuurlijk te klein, de moeite niet 
waard, maar die Hongaarse Mevr. Kwam net op 
het laatste nippertje het vliegtuig binnen, we 
hadden in Montreal 2 uur tijd. 

Kwart over tien vertrokken we uit Montreal, riemen weer vastmaken we gaan. Ik heb niets 
geen lekker gevoel in m ’n maag, ‘k heb denk ik te veel vruchten gegeten, vruchtensap op 
een cocktail, nu ja met een uur zijn we er, maar dan moeten we weer dalen, Daar komen ze 
weer aan met vruchtensap, maar het is ook lekker, nu wordt weer wat rond geroepen, ook in 
het Hollands we kijken elkaar eens veelbetekenend aan, fijn je moeders taal. 
O gunst, het gaat mis met mij hoor, ja hoor alle cocktail en vruchtensappen zijn er al uit, 
twee zakken vol, Br Br maar we zijn er gelukkig, het is een vreselijke gewaarwording dat 
dalen, dat moet je meemaken dat kan je niet vertellen, ben blij dat het achter de rug is. 
 
 

   
 
 
 
Zoo de ontmoeting is geweest, Harold[4] had me het eerste ontdekt, hoe vind je dat in 20 jaar 
elkaar niet gezien en direct herkennen, Toen zijn we naar de plaats gegaan waar de koffers 
aankwamen, dat zijn van die grote rotondes en daar is een stortkoker boven en daar doen 
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ze de koffers in en die komen dan op die draaiende rotonde terecht en die draait aldoor 
langs je heen en Harold zat maar Co is that, No, that, no, tot mijn koffer eraan kwam dan 
draait het langs je heen en kun je hem er zoo afpakken. 
Toen zijn we even ergens gaan zitten, om de brief naar moeder [5] af te maken en te posten, 
dit is een vliegveld van 12 verdiepingen hoog, ik kwam op de begane grond en we moesten 
voor de auto naar de 4de verdieping in de lift, en toen al draaiende naar de begane grond 
met de car. 
Daarna zijn we in een ruk naar Miep’s[6] huis gereden, daar kwamen we eerst langs dat was 
1½ uur rijden, die heeft een mooie bungalow woning, toen we daar aankwamen werd me 
een heel fijn welkom geboden, aan de deur van het huis was een grote kaart opgehangen 
met Welcome in ons Honk, Jacoba Hendrieke Remmelts en toen we binnen kwamen had Georg, 
Miep haar man, de tafel feestelijk gedekt met kaarsen , glazen wijn en een grote taart met 
Welcome in Canada Co. daar wordt je wel even stil van, omdat Ali en Harold pas verhuisd 
waren en geen gelegenheid gehad hadden, hadden hun dit gedaan, Ali en Harold wisten er 
niets van, dat noem ik nou eens vriendschap, we hebben een uurtje gezeten en toen in een 
ruk naar Port Coborne, het was 3 uur middennacht en dat was 10 uur Canadese tijd. 
 

                       
                                                                                                        (Boven)Aankomst bij Miep thuis (v.l.n.r., Georg, Ali, Co, Harold en Judi). 
                                                                                                        (Onder) De taart wordt aangesneden (v.l.n.r., Miep, Ali, Co en Georg).  
  

Roy [7] wachtte thuis op ons, die was wel een beetje bleu, maar dat gaat wel over, ik lag 12 
uur in m ’n bed dat is 5 uur Hollandsche time, het was een lange mooie maar vermoeiende 
dag geweest. 
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Het is hier veel kouder dan in Holland, ik heb heerlijk geslapen in Canada hoor, niets 
vreemd, alleen vermoeiend met die taal, Ali moet maar vertalen, maar dat komt wel goed. 
Ze zijn gisteren hier pas komen wonen, maar het is al aardig klaar hoor, vanavond 4 mei zijn 
we naar de Niagara Falls geweest dat is prachtig en met donker gaan de gekleurde lichten 
aan en die schijnen op die falls, prachtig, prachtig daar zijn haast geen woorden voor, Harold 
heeft mij de falls van alle kanten laten zien, je kunt ook onder de falls door maar dan moet je 
een regenpak aan doen en dat moet een vreselijk lawaai zijn wat te begrijpen is, ik heb van 
mijn zwager een prachtig fotoboek van de Niagara Falls gekregen met beschrijving. 
Hij heeft me verteld wat het allemaal is en als ik hem niet verstaan kon dan vertaalde mijn 
zus, zoo leer je de taal ongemerkt, hier zijn ook geen bellen aan de deur, ze kloppen op de 
deur, zoo heeft ieder land zijn gewoonte. 
5 mei. Vanmorgen naar een Hollandsche winkel geweest om beschuit voor mij te halen, dat 
eten ze hier niet, Harold zegt het is net oud brood niks aan. Vanmiddag Hollandsche soep 
gegeten, maar Roy moest niet, dat is te vet zegt hij, maar Harold wel, ik heb ook gehakt 
gebraden dat vonden ze lekker, zelfs Roy. Roy lust niet veel zegt Ali, nu en dan is hij net opa 
Remmelts, die was ook zo lastig met het eten. 
Ik heb 2 brieven geschreven, een naar mijn moeder, en naar zus [8] en Henk [9], heb 
vanmorgen de serre gezeemd samen met Ali, dan heeft ze dat ook eens lekker schoon, want 
de dagen vliegen om. 
Vanavond gaan we weer met de auto langs de lake, we gaan eerst warm eten, als ze hier de 
tafel dekken, dan komt er vruchten cocktail bij, en na het eten, je hebt net de laatste hap 
binnen, dan krijg je thee met gebak, wat toch wel lekker is, we hebben vanavond weer een 
mooie autotocht gemaakt, langs de lake, dat is hetzelfde als de zee, Harold zegt, ik wil je veel 
laten zien, maar dat moet ik na 5 uur doen, want ik heb niet altijd vrij. Nu de dagen vliegen 
dan ook om, we gaan dan weer eens zitten, eten en drinken, vanmiddag zijn we naar de 
wasautomaat geweest om de was te doen, want we hebben geen tijd om zelf te wassen. 
 

     
          Bij mijn zus en zwager aan tafel. 
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7 mei, vanmorgen zijn we voor de hele dag uit geweest winkelen in Welland, geweldig grote 
zaken zijn daar, er was pas een nieuwe zaak geopend, die is zo groot daar kan de halve 
Oudestraat wel in, we hebben daar van alles gekocht en zijn er de hele dag in geweest, we 
hebben daar een hamburger gegeten, dat eet je hier maar zoo uit de hand, niet met mes en 
vork, als je dat met mes en vork doet dan vinden ze dat je gulzig bent, Zoo heeft ieder z’n 
gewoonte, Harold heeft ons weer opgehaald, we zijn toen ergens gaan eten, Harold heeft 
warm gegeten.  Als je de Canadese maaltijd ziet, dat zijn gesopte aardappelen of patat friet 
met vlees, witte kool, worteltjes, doppertjes overal een paplepeltje vol van, een schijfje 
komkommer, augurk, tomaat en de jus is net chocoladevla, na het eten een glas vruchten 
hetzij kersen of cocktail en dan een kop thee of koffie met gebak of koekjes er direct 
achteraan, Ali en ik hebben vanavond brood gegeten met een hele dikke plak ham en 
tomaat en een kopje thee, toen zijn we weer gaan toeren, het is een prachtig land 
heuvelachtig, we kropen met de auto tegen de bergen op wel een beetje griezelig en dan er 
weer van af, ik zei Harold doen je remmen het wel goed? O Yes oké, dat doet hij erom zij Ali, 
allemaal haarspeldbochten, langs heel in de diepte zie je dan de huizen heel mooi, we waren 
om 9 uur thuis, toen zijn we boodschappen uit gaan pakken. 
 

   
                                    Mijn zwager en neef Roy.                                                                    Mijn neef Roy met de voeten op de poef 

 
Ik had voor Harold een poef gekocht, als hij ’s avonds thuiskomt is hij zo moe, kan hij lekker 
even rusten en Ali heb ik een haardroger gekocht, ik merk dat ze dat graag wilde hebben en 
Roy krijgt een radiootje daar is hij wild van, maar dat moet hij zelf maar kopen, hij weet 
precies wat hij bedoeld, en zoo is deze dag ook weer ten einde, het is alweer twee dagen dat 
ik wat geschreven heb ik heb haast geen tijd, maar vandaag blijven we thuis, het is maandag 
9 mei. 
Zaterdag jl. hebben we het huis een beetje gedaan dat moet ook gebeuren en we hebben 
ons haar gewassen, en netjes gekapt, want ’s avonds kregen we visite, Miep en Georg en Elly 
en haar vader, die laatste zijn Hollanders dat was leuk voor mij, kon ik ook eens praten, 
hoewel het heel moeilijk voor hen is om Hollands te praten met al die Engelssprekende 
mensen soms voel ik me net doofstom, Georg laat me nog wel eens lachen dat is zoo’n 
komiek, die heeft zoo z’n eigen stijl om Hollands te spreken maar ik begrijp hem nog het 
beste want hij heeft durf om Hollands te spreken, maar Harold is net als ik we durven niet 
goed en dat is naar hoor. 
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                                                                                                         Stadhuis in Toronto 8 mei 1966 
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Onder het eten zijn we ook met z’n allen aan het kletsen en Ali maar lachen, ze zegt ik heb in 
jaren niet meer zo gelachen als deze week. 
Nu zal ik jullie vertellen als er vicite komt wat hier de gewoonte is, handen geven is er hier 
niet bij, alleen als je voor het eerst aan elkaar voorgesteld word, dan praten ze een poosje 
met elkaar en krijg je een blikje frisdrank, dat is hier in het blik, dat is wel gemakkelijk dan 
houd je niet altijd flesjes over die je dan nog weg moet brengen naar de winkelier, er worden 
schaaltjes pinda’s bij gezet en aan het eind van de avond word de tafel gedekt, koffie gezet 
en brood gesmeerd, een schaaltje met koekjes en met chocolaatjes er bij gezet en dan gaan 
ze met zijn allen aan de tafel, er word koffie geschonken en die koppen gaan zoo vol dat er is 
haast geen plaats voor de melk en suiker is, dat is zoo de gewoonte zoo vol mogelijk want 
anders lijkt het net of je het niet gunt, de melk en suiker moet je er zelf in doen, het brood 
word hier uit het vuistje gegeten en als je dan maar genoeg gegeten hebt dan gaat ieder 
naar zijn huis, we krijgen geen hand ten afscheid en er word ook niet bedankt voor de 
gezellige avond, zoo zie je elk land heeft zoo z’n gewoonte. 
 
Zondagmiddag om 1 uur zijn we weer met de car uitgegaan, we zijn eerst naar St. Catharines 
gegaan en hebben Georg en Miep opgehaald, je zegt maar als je erin komt, Hello, en dat is 
genoeg, Mieps dochter is 16 jaar en ze werd door haar boyfriend opgehaald en die is  
ongeveer 18 jaar en komt al met zijn eigen auto haar ophalen voor te toeren, nu wij zijn met 
zijn vijven naar Toronto gegaan, dat is van Port Colborne 2 uur rijden, onderweg hebben we 
een kop koffie gedronken, dat is hier de gewoonste zaak van de wereld, toen zijn we verder 
naar Toronto gegaan, Dat Is echt een wereldstad, vreselijk hoge gebouwen, er was een 
nieuw stadhuis[10] gebouwd in een hoefijzervorm, die had 26 verdiepingen, allemaal even 
modern en groot, onder het stadhuis zijn weer grote auto parkeerplaatsen, nu ik wou dat 
jullie dat eens zagen hoe Harold zijn auto nog altijd weer vind, dat snap ik niet, maar ja die is 
er ingegroeid, hij heeft mij van alle kanten de stad laten zien, de binnenstad met z’n oude 
gebouwen en huizen van 10 tot 15 verdiepingen hoog, toen de buitenkant met zijn prachtige 
bungalows, de één is nog mooier dan de ander en prachtige gazons en dat alles 
heuvelachtig, in de diepte zie je de huizen liggen, Ziekenhuizen met 10 a 15 verdiepingen, 
aparte ziekenhuizen voor kinderen.  
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Tegen halfzes zijn we ergens gaan eten, we kregen eerst soep, die was weer heerlijk, 
kippensoep, toen kregen we een grote carbonade een schijfje augurk, tomaat en een blaadje 
sla, een vingerhoed vol appelmoes en een klein schaaltje doppertjes, en wat gesopte 
aardappelen, een broodje met boter en een kop thee na, nu ik heb heerlijk gegeten hoor, ze 
zeggen dat ik zoo weinig eet, nu ik vind dat gaat nogal, je eet hier zo vaak. 
Na dit zijn we naar de People-kerk [11] gegaan, dat is een heel nieuwe kerk en kan 2500 
personen bergen en was geheel gevuld, het was een machtig gezicht zooveel mensen en dan 
dat zingen er is een zangleider die dirigeert al die mensen, de Ds. daar is 77 jaar oud maar 
dat moet een geweldige redenaar zijn, maar ik heb van hem niet gehoord, het was een 
zendelingenzondag er sprak een zendeling uit Indië en er werd een stuk opgevoerd, de 
gevangenneming van Petrus en Johannes, ’t was erg indrukwekkend, toen de kerk was 
afgelopen hebben we nog een Hollandsche tandarts ontmoet maar je hebt er niets aan want 
ze praten toch Engels, toen de tocht terug, 
 

                    
                                            People Church Toronto 8 mei 1966 (v.l.n.r. Harold, Ali, Miep en Co) 

 
Nu die was ook indrukwekkend, dit zijn 8-baanse wegen aan de eene kant vier banen met 
auto’s met lichten aan die ons tegenkwamen en aan onze kant keken we tegen al die rode 
achterlichtjes aan, daar achter de lichten van de stad waar we dan weer aankwamen, 
overdag zie je die auto’s dan allemaal tegen de wegen opkruipen en weer afdalen, machtig 
gewoon. 
Ik ben ’s avonds moe van al die indrukken die ik verwerken moet daarom leg ik het maar 
vast op papier, kan ik nog eens genieten als ik thuis ben, het was een mooie dag vandaag, 
Moe maar vol mooie indrukken kwamen we om 12 uur thuis, je kunt begrijpen dat ik slapen 
kan na zoo’n vermoeide dag, maar morgen doen we het weer een beetje kalmer aan. 
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9 mei, Nu vandaag zijn we maar eens rustig in Port Colborne gebleven, wat boodschappen 
gedaan en wat kaarten geschreven, om 5 uur kwam Harold ons halen toen moesten we naar 
Welland voor verf voor onze kamer, want ze wilden even twee kamers verven, of ik dat goed 
vond, Nu dat vind ik altijd goed, ik heb even naar de t.v. gekeken daar was de Lucie Ball Show 
[12] 
10 mei, Vandaag de hele dag weer uit geweest naar St. Chatharines winkelen, Elly van der 
Molen, dat is een Hollands vrouwtje die ging er naartoe en die heeft ons meegenomen met 
de car, en ons ook weer mee terug genomen, Nu we hebben ons best vermaakt (’t is alleen 
jammer dat het zoo koud is) dit is een mooie plaats deftige huizen allemaal van die mooie 
bungalows de een nog mooier dan de ander, grote en brede winkelstraten echt een mooie 
stad, ‘k heb hier wat cadeautjes voor moeder en de kinderen gekocht, vanavond is de kamer 
klaar gekomen,, en morgen de andee, en dan is het gezellig. 
11 mei, Deze dag is rustig begonnen, maar vanmiddag werden we opgebeld door Ds die hier 
gestaan heeft, die wou ons een bezoek brengen met nog een kennis, een tandarts een 
Hollander, het kwam erg ongelegen maar een vriendin van mijn zus bracht uitkomst, ze 
nodigde ons allemaal uit om te komen eten, nu dat was fijn, want we hadden de hele boel 
op de kop staan en je kon ze niet weerom sturen want ze zijn 3 uur komen rijden om ons 
een bezoek te brengen, nu ik vond het wel erg leuk want die tandarts sprak Hollands, ging 
eerst een beetje moeilijk maar hoe langer hij het deed hoe beter het ging. ‘k heb tenminste 
een fijn gesprek gehad en toen Ds. wat aan het vertellen was vertaalde hij het direct, het was 
erg interessant, goed 9 uur zijn ze weer vertrokken na eerst nog met ons in gebed te gaan, 
eerst de dominee een daarna Dr. Smit die heeft een gedeelte in het Hollands gedaan wat ik 
erg fijn vond, ’t was al met al een hele fijne avond, echt weer op zijn Canadees gegeten, maar 
ik lust het wel hoor, alleen die mais dat neem ik niet dat vind ik niet lekker, ‘k heb het wel 
geprobeerd, maar nee, niets voor mij, Het zijn leuke mensen waar we gegeten hebben, 
jammer dat ik niet met ze kan praten, Morgen gaan we weer bij een Hollandse familie op 
bezoek, een zien wat dat weer is, ik heb wel afwisseling hier maar het is wel leuk. 
 

          
                                                                                  De zusters Ali & Co op stap. 
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Zoo dan kan ik meteen zien hoe mijn familie hier leeft, vanavond heeft Roy ons naar huis 
gereden, ze kunnen hier jong hun rijbewijs krijgen, al met 16 jaar, We waren net thuis of 
Harold trok zijn verfplunje weer aan en die is weer aan het verven en wij zitten te kijken of hij 
het wel goed doet. 
Zoo er zijn weer een paar dagen verstreken en ik heb alweer heel wat ontmoet en te 
verwerken gekregen, we zijn weer bij Hollanders op visite geweest en weer Hollands 
gebabbeld, dit was een vrouwtje van ongeveer 60 jaar, ze had het echt Hollands maar niet 
intiem, er ontbrak gezelligheid dat is bloemen, dat maakt de zaak gezellig, dit vrouwtje was 
trouwens ziek, een Hollands buurvrouwtje heeft thee voor ons in geschonken maar alles op 
zijn zuinig Hollands, bonbonnetje bij de thee, nee dan zijn de Canadezen guller daar krijg je 
vaker wat lekkers te smullen. 
 
Vandaag 13 mei, Vanmorgen zijn we naar de kerk geweest, daar was een koffie partij, dat is 
een koffieschenkerij ten bate van iets wat de kerk nodig heeft, al die vrouwen bakken hier 
wat voor, dat kan je dan kopen en je kunt er een kopje koffiedrinken tegen een prijs. Ik zij, 
daar ga ik ook mee naar toe, nu het was daar wel gezellig maar Ali is maar druk met praten 
en vertalen en hoeveel handen ik al wel gedrukt heb en uitnodigings ontvangen, nu kom ik 
tijd te kort, we zijn vanmorgen om kwart over 9 de deur uitgegaan en om 12 uur kwamen we 
er weer in, Ik heb ook nog een heel mooi wit pakje gekocht echt Canadees erg fijntjes. 
Vanmiddag direct na het eten met Harold in de auto weer naar de stad gegaan, nog enkele 
boodschappen gedaan en daar ontmoeten we nog een Hollandse vrouw die was ook voor 3 
weken met vakantie, maar die vond hier ook alles zoo goedkoop, Ja, zegt ze, ik wil ook alles 
wel kopen, ze kwam uit Brabant maar we moesten opschieten wat we kregen vicite van Elly 
met de baby, ook een Hollandse vrouwtje, weer heerlijk gebabbeld hoewel ik die Engelse taal 
ook wel leuk vind en als ik weet waar ze een gesprek over beginnen kan ik ze ook wel volgen, 
Vanavond nog weer uit geweest met de wagen, een hele grote zaak weer bezocht, daar kon 
je nu van alles kopen, van bed tot eetwaren Fatho porselein, drogisterij, manufacturen, 
huishoudelijke artikelen, vleeswaren, souvenirs, kampeerartikelen, meubelen, snoep, 
parfumerie enz. Daarna zijn we naar een broer en schoonzus in St. Catharines geweest, daar 
was ik nog geen minuut in huis of ik had al 2 grote dozen bonbons te pakken, ik was er 
beduusd van.  
De Canadese mensen stoppen je maar vol, even daarna kregen we thee met weer een bord 
vol heerlijkheden, ik kan niet zoo veel op, ik moet ze nog wel eens teleurstellen (maar ja ik 
moet ook aan m’n ingewanden denken) hier hebben we een poosje gezeten en daar kregen 
we al weer een uitnodiging voor volgende week vrijdag voor het diner, Ja ik moet eerlijk 
zeggen ik zit met spanning te wachten wat ik allemaal te eten krijg, dat is altijd vol 
verrassingen, moe maar voldaan waren we goed half 12 thuis. 
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Zaterdag 14 mei, Dit is weer een dag van veel bezienswaardigheden geweest, ’s morgens 
heeft m’n zus het hele huis weer eens door geweest want van werken komt niet veel deze 
weken, toen hebben we ons haar gewassen, gegeten en weer op stap, dit is een 
onvergetelijke middag geweest, zooveel natuurschoon nog weer naar de Niagara Falls 
geweest, nu overdag vind ik het nog grootser, deze machtige waterval, die met donderend 
geraas aan komt rollen ’t is geweldig, de Falls is in hoefijzervorm en door de weerkaatsing 
van de Falls van beide kanten is er een prachtige regenboog, dit is indrukwekkend. 
De Falls is er ook in America, maar die is niet zoo mooi als in Canada. 
Toen zijn we weer verder gegaan door allerlei prachtige wegen, nog 2 kerken bezichtigd, een 
Engelse kerk [13] en de kerk waar ze bij mijn zuster thuis lid van zijn, in de Engelse kerk staat 
nog een altaar, prachtige ramen zitten erin, dit was nog een kerk uit 1800, ik heb hier mijn 
naam in het gastenboek gezet, uit alle landen staan daar de namen van in.  
 

 
 
 
In de kerk waar mijn zuster aan hoort zijn we ook geweest maar deze stond aan de Niagara 
and the Lake [14], hier was een classis vergadering en daar is ze met een vriendin heen 
gegaan om daar haar bezwaren voor te leggen, er waren 19 dominees aanwezig en daar 
heeft zij gesproken, dat ze niet met de gang van zaken eens was, Ja, als de Remmeltjes 
eenmaal beginnen zijn ze niet gemakkelijk, We hebben nog even vanaf de kansel de kerk 
bekeken, ook hier heb ik mijn naam in het gastenboek geschreven, de kerken zijn hier erg 
mooi van binnen, nadat we dit bezichtigd hadden gingen we door naar St. Catharines waar 
m’n zwager en zuster mij nu weer erg verwennen en we een heerlijk diner gehad hebben 
met een heerlijk glaasje wijn, lekkere tomatensoep vooraf, daarna een gazen schaaltje met 
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sla, toen we dit op hadden kregen we een schaal met een lap vlees (nu daar moeten we in 
Holland een hele week mee doen) een hoopje gestampte aardappelen aan de ene kant van 
de schaal en aan de andere kant van de schaal lag op een blaadje sla iets heel erg gekruids, 
daar heb ik mij maar niet aan gewaagd want ik houd niet erg van dat gekruid spul, en dan 
nog een schaaltje gesneden witte boontjes, dit was allemaal voor mij alleen., nu heb ik me 
maar bij het vlees gehouden, dan eet ik maar in het voren want ik zal dit in Holland wel weer 
missen al dat vlees, Direct daarna een kop thee en dan stond er nog een mandje met 
cadetjes + toastjes daar kon je dan nog van nemen bij de thee, Ja in Canada eten ze er goed 
van, maar alles is ook lang niet zoo duur als bij ons, en mijn maag wil ook niet zooveel 
hebben dus neem ik overal maar een beetjes van, toen zijn we in een run naar huis gegaan 
want er was een ijsballet op de t.v. en elke minuut word benut hoor. 
 
Tegen goed 11 uur ben ik naar bed gegaan vol met indrukken van alles wat ik deze dag weer 
gezien heb, maar de slaap krijgt iedere avond weer de overhand, ik vind mijn zus en zwager 
halen uit de dag wat er te halen is om mij van alles te laten zien, ik heb ook nog nooit zoo’n 
fijne vacantie gehad. 
 

 
 

Zondag 15 mei, Vanmorgen zijn we naar de kerk geweest, ze zaten wel een beetje met mijn 
hoofd want in hun kerk moet je wat op je hoofd hebben, maar mijn zuster had wat 
gevonden voor mijn hoofd, een zoo’n genaamd gebedskleedje, dat is een zwart kanten 
kleedje dat leg je zo op je hoofd en dat maak je met pennetjes vast, Zoo dat was dan 
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gelukkig weer klaar, nu ik vind zoo’n Engelse kerkdienst mooi al kan ik er niet veel van 
verstaan, de melodieën zijn hetzelfde als in Holland, er is een kerkkoor in toga, die komen 
achter elkaar de kerk in, ook de organist heeft een toga aan, ik zag in gedachten Henk [15]  en 
Bas [16] ook al de kerk in komen in toga, Bij het inkomen in de kerk krijgt ieder een hand en 
krijg je een blaadje waarop de liturgie staat van de dienst, Voordat ik verder de kerk in ging 
moest Ik eerst m’n naam weer zetten in het gastenboek, Zooiets doen ze niet in Holland 
maar ik vind het toch geen gek idee, ’k zal het eens doorgeven, de dienst is iets anders dan 
bij ons, je moet hier veel zitten en staan, de geloofsbelijdenis zegt de hele gemeente hard 
op, bij het begin zongen we Heilig, Heilig, Heilig dit is in het Engels Holy, Holy, Holy, Here God 
almachtig, vroeg in de morgen zij U mijn zang gewijd enz. 
De Ds. hield een preek over Efeze 2:1-10 en het thema was What Christ can do, Wat kan een 
Christen doen, aan het eind heeft mijn zwager een foto gemaakt met Ds. en een van het 
koor en ik, voor het front van de kansel. 
 

                
                                            Presbyterian Church - Port Colborne 15 mei 1966 (v.l.n.r. koorlid, dominee en Co). 

 
’s middags zijn we weer in de auto gegaan, toen wilden ze even weer bij een Ds. op vicite 
gaan, dat was de voorzitter van de classes waar mijn zus gesproken had, maar de Ds. was 
niet thuis, toen hebben we even bij mevr. gezeten en zijn daarna door gegaan naar Miep en 
Georg voor dineer, toen we daar aan kwamen had Georg een wit jasje aangedaan en liet ons 
binnen, die gek heeft altijd wat bijzonders, zegt mijn zuster, hij nam onze mantels af en zij 
Wees welkom allen, nu daar hebben we een heerlijk dineer gehad 
nu daar hebben we een heerlijk dineer gehad, ze hadden kalkoen, nu dat is ook heerlijk, de 
een voor de ander verwent mij hier, na het dineer heeft Georg ons mee genomen voor een 
eindje te toeren, nu dat was wel fijn dan kan Harold eens rustig zitten want die is altijd 
achter het stuur om mij alles te laten zien, toen we weer thuis kwamen hebben we nog een 
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lekkere kop koffie gedronken en zijn toen huiswaarts vertrokken en meteen naar bed 
gegaan, Ali en ik lagen er om half 11 in tot de volgende morgen 10 uur, en het regende. 
Vanmorgen lekker, dus doen we het vandaag maar eens kalm aan, Onder een mooi stukje 
muziek van de pick-up ben ik mijn dagboek aan het schrijven geweest, m’n zus is met het 
eten bezig. 
 

 
                           Even poseren – bij Ali en Harold thuis (op het tafeltje bij de lamp ligt het schrijfboekje voor dit reisverslag). 

 
17 mei, vandaag zijn mijn zus en zwager 20 jaar getrouwd [17], ik vind het leuk dat ik daar nu 
eens bij ben, Morgen zal ik hier verder over schrijven, ik wil nog wel even schrijven dat we 
gisteren nog een mooie tocht langs de Lake gemaakt hebben, en Roy heeft ons grotendeels 
gereden, al met al is het weer een gezellige dag geweest, er word als altijd veel gelachen en 
Roy is ook een droge hoor, dat kon wel een zoon van Henk zijn. 
Het is inmiddels alweer woensdagmorgen 18 mei, gisteren een fijne dag gehad, ’s morgens 
rustig thuisgebleven want Ali was aan het bakken en braden want we krijgen een dineetje ter 
ere van hun 20-jarig huwelijksfeest, s’ middags nog een wandeling gemaakt en wat 
boodschappen gedaan en ’s avonds heerlijk gegeten, Ali en ik spinazie, dat lusten Harold en 
Roy niet dat gras, lekker ijs na en een kop thee met lekkere koekjes zooals hier de gewoonte 
is veel vlees natuurlijk, na het eten hebben we de boel maar zo weggezet en zijn weer in de 
car gestapt en zijn we weer een andere kant op gegaan, weer prachtig natuurschoon, Roy 
heeft ons weer gereden. Na een tijd weer overal te hebben gekeken en genoten zijn we weer 
even naar de andere broer van mijn zwager geweest, Nu daar was het zoo’n deftigheid daar 
zonken we letterlijk en figuurlijk tot onze enkels in de tapijten, die heeft een heel gezellige 
vrouw, daar voelde ik mij direct thuis al sprak ze dan ook Engels, dit hier was niets vreemd 
voor me, die had weer zoo’n prachtige bungalow woning, anders zie je hier ook haast niet en 
je hebt het idee dat je buiten bent, zoo’n echt vacantie idee, die huizen van buiten en de 
daken zijn allerlei kleuren, groen, blauw, zwart, grijs, geel, bruin, het ene huis heeft zoo’n dak 
en het andere weer een andere kleur en er is geen huis dat op een andere lijkt, prachtig 
allemaal en dan die prachtige keukens en badkamers, mooi, mooi, we hebben hier weer  
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thee gedronken met weer wat lekkers erbij, heel uitgebreid, Ze maken in Canada veel werk 
van eten en drinken ik weet niet of ik dat al verteld heb maar je krijgt hier geen theelepeltje 
bij de thee, maar een paplepeltje, zoo een waar bij ons de baby van eet, ook heb ik hier in St. 
Catharines, een ziekenhuis bezichtigd, het was geweldig groot, daar hebben wij een 
poppenhuisje bij want hier verdwaal je met recht, zelfs mijn zus kon niet goed de weg 
vinden. 

 Het ziekenhuis van St. Catharines 
We kwamen ’s avonds weer moe maar voldaan thuis en toen stond daar nog die gezellige 
afwas, maar we zijn er toch maar aan begonnen want als we dat morgen nog moeten doen, 
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daar hebben we geen tijd voor, want dan moeten we ook weer op vicite bij Elly, die is dan 
jarig en dan moeten we op koffie vicite, nu daar zijn we heen geweest we konden hier niet 
veel praten, want daar was nog een Hollands vrouwtje op vicite en die heeft de hele morgen 
het woord gehad zooveel narigheid meegemaakt, haar man was helemaal invalide en dat 
heeft ze ons helemaal verteld, ze woont al 15 jaar in Canada en was nog nooit weer in 
Holland geweest, ze had 9 kinderen waarvan er nog maar 2 verdienden, allemaal tegenslag 
gehad en dan in een vreemd land, Ja als je een droge boterham in Holland hebt ga je niet 
voor een plakje kaas naar Canada want het lijkt allemaal mooier dan het is, Het land is 
prachtig dat is zoo. 
Vanavond gaan we weer bij Hollanders op vicite, in deze buurt wonen veel Hollanders, O ja 
verleden week heb ik ook nog twee kerkhoven bezocht, daar rijd je maar zoo met de auto in, 
hier lagen Harolds ouders en zus en Georgs vader en zuster, vreselijk grote kerkhoven zijn 
hier. Zoo nu hou ik weer eens een poosje op ik word er moe van. 
 
Hé, ik ben lekker uitgerust, we zijn vandaag meer eens thuisgebleven en maar eens uit gaan 
rusten, ben lekker gaan lezen, heb koffie klaar gemaakt, O zegt Roy, Hollandse koffie een 
klein beetje, O als die begint dan lach je je tranen, Harold had op kantoor al aan het Hollands 
praten geweest, ’t is me hier een mooi stel hoor, lachen dat we doen, in tijden niet zoo erg 
gelachen als hier, Gelukkig dat het zoo gaat zegt mijn zus, ze zag er erg tegenop dat ik kwam, 
bang dat ik me niet aan kon passen, Nu ik kan eerlijk zeggen ik heb nog nooit zoo’n gezellige 
vacantie gehad, ik zou het niet graag gemist hebben en niet over me zelf te roemen maar ik 
pas me gauw ergens bij aan, en ik vind het leuk de gewoonten van een ander land eens mee 
te maken, ik zeg niet veel maar ik verwerk alles van binnen, ook als ik ergens anders eet dan 
denk ik wat zal ik nu weer krijgen, ’t is alleen zoo jammer ik kan overal niet van eten dan zou 
ik met een zieke maag naar huis moeten en dat is ook niet de bedoeling. 
 

                              
                                                                            Hier eten we gepofte mais echt Canadees. 
Het is nu vrijdag morgen en mijn zus zij, nog 3 keer een kopje thee met een beschuitje kind, 
en dan is alles alweer voorbij, maar niet uit mijn gedachten en uit mijn herinnering. Mijn 
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geloof is hier versterkt, niet omdat ik naar de kerk hier ging, hier kon ik toch niets van 
verstaan, maar om Gods grootheid die ik hier weer in zoo’n grote mate mocht ondervinden, 
in Gods grote natuur, wat geeft God veel aan ons en ook dat je in elk land Gods kinderen 
ontmoet, wat is dat fijn ieder maakt op zijn eigen manier God groot. 
We hebben gisteravond ook weer een gezellige avond gehad. Ik kon de dames aardig goed 
volgen, we hebben hier eerst aan het begin van de avond een lekker glaasje likeur gehad en 
voor we weg gingen werd de tafel weer gedekt en werd er koffiegezet, brood klaar gemaakt, 
een schaal cake, een schaaltje gesneden selderij, wortelen, kaas en maar eten, ‘k wou dat 
mijn maag wat groter was, kon er meer in, ik word hier lekker dik hoor, we waren goed 12 
uur thuis, ben direct naar bed gegaan ik was moe maar kon toch de slaap direct krijgen. 
 

                  
                                                                                Dit is de zijkant van het huis met mijn zus. 
 
Vanmorgen 19 mei had mijn zus de werkwoede, nu heb ik haar stil laten gaan, ik heb in 
tusschen m’n haar weer gewassen en in de krullen gezet en toen dat droog was, was het 
werk aan de kant en heb ik m’n zus haar haar gedaan, want vanavond gaan we weer uit eten 
en dan willen we netjes zijn.  
Zaterdagmorgen nu hebben we gisteravond een prettige avond gehad bij Harold’s broer en 
schoonzus, de tafel was zoo feestelijk gedekt, prachtig, je kon niet zoo gek denken of het 
stond op tafel, de hoofdschotel was vlees, aardappelen, sperciboontjes, doppertjes, sla maar 
daarbij was nog opgemaakte komkommer, radijs, selderij, uitjes en zure uitjes, olijven, een 
gas tomatensap en vlees kun je zooveel eten als je wilt, direct na het eten kregen we thee 
met heerlijke cake, niet zoo’n klein stukje hoor, en een schotel heerlijk ijs, nu al met al vind ik 
dat Canadees eten toch heerlijk, je moet even wennen aan de combinatie met elkaar.  
Na het eten zijn we de stad ingegaan, daar zijn we in een zaak geweest, nu ik dacht dat ik al 
grote zaken gezien had, maar deze overtrof alles, Zoo groot dat kan ik niet beschrijven, daar 
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was allen al een meubelafdeling, die besloeg wel het gedeelte 2e Ebbingestraat tot de 3e, 
schoenen gedeelte wat kleiner, maar ook geweldig, en zoo alle afd. al met al was deze zaak, 
waar je alles, letterlijk alles kunt kopen, met elkaar wel van de Cellespoort doorlopen tot de 
brug bij de Burgwal en dat zoo tot en met Broederweg zoo weer naar de Ebbingestraat, hier 
kreeg ik van de schoonzus van m’n zus een pracht hoofdsjaal met bijpassende 
handschoenen blauw, prachtig bij mijn nieuwe pakje, ik was er even beduusd van, en van 
mijn zus en zwager krijg ik ook al zooveel ook weer een prachtig koperen melkkan, ik heb er 
al een koffer bij gekocht want ik kan alles niet bergen. 
De bedoeling is om naar Amerika te gaan, dan kan ik dat ook zien. Ik had nooit gedacht dat 
ik daar nog eens zou komen, wat heb ik straks veel te vertellen, ik raak er niet over 
uitgepraat straks, moet op een avond maar een lezing houden en dan moet de hele bubs 
daar maar komen, maar ik ga verder met gisteravond want die avond was nog niet om, toen 
we thuis kwamen kregen we alweer eten en drinken, weer een kop thee met een schotel met 
een groot stuk cake en ijs (nu die maag van me die moet wat verwerken hoor) toen hebben 
we nog foto’s gekeken en zijn tegen goed 11 uur weggegaan en lag ik precies 12 uur in m’n 
bed, nu was ik ook doodmoe van alles en ik sliep zoo, slapen dat ik hier kan, dat is niet te 
geloven, fijn gewoon , maar dat komt van al dat ongewone en het vele zien, horen en eten, 
dan ben je doodop. 
 

                                  
                                          Op de stoep bij Miep en Georg. 
’s Avonds het is maandag 23 mei, dus het is alweer 2 dagen geleden dat ik schreef, ik heb 
mijn zus nog even de rolletjes gezet voor het laatst (’t is een misselijk woord hoor voor het 
laatst) maar ja aan alle goede dingen komt een eind, maar laat ik niet sentimenteel worden 
en onze fijne dagen bederven. Zaterdag zijn we naar Amerika geweest, bij de douane werd 
mijn pas gehouden en ik moest even binnenkomen, mijn zus en ik ernaartoe, O zegt hij zijn 
jullie zusters, ja zij Ali, tweelingen, nee hoor doe jullie glazen dan eens af, we hadden 
namelijk de zonnebril op, nu wij onze zonnebrillen af, O nee zegt hij je kunt wel zien dat jullie 
zusters zijn, Hij moest toen weten voor hoelang we Amerika gingen bezoeken enz, enz. Hoe 
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is de naam Jacobie? En mijn achternaam kon hij niet eens zeggen, Hij heeft ons toen nog een 
trip [17] aan de hand gedaan en toen konden wij weer gaan, nu was ik over de grens en het is 
het idee alleen maar dat je kunt zeggen je bent in Amerika geweest, Ja er waren daar veel 
negers, dat was het enige verschil, we zijn daar nog naar de dierentuin geweest in Buffalo, 
nu daar was het leuk, tenminste bij onze fam. de apen, je kunt hier zoo de dierentuin in dat 
kost niets, anders wat als in Holland hé, tegen 6 uur zijn we, na nog even rondgetoerd te 
hebben in Amerika, zijn we naar de Niagara Falls gegaan, dat vind ik aldoor weer geweldig, 
we hebben daar een hamburger gegeten en hebben daarna nog door die prachtige parken 
gewandeld en verscheidene foto’s genomen, want dat is het zo prachtig, hier raak je niet 
uitgekeken, tegen 8 uur zijn we hier weer weggegaan en zijn naar St. Catharines even naar 
 

 
            Tuin met gezicht op de Niagara Falls                                                                           Weer de tuin bij de Falls 
 
Miep en Georg gegaan, daar wachtte mij alweer een verrassing van Miep en Georg kreeg ik 
een prachtig bord met al de wapens van de provincies van Canada, dit vond ik bijzonder 
mooi, ook al omdat het echt Canadees is, Ik had ook zoo’n bord van mijn zus gehad met de 
kerk erop van de plaats waar ze woonden, maar dit is nog mooier met al die wapens ik was 
er ook erg blij mee, tegen 11 uur zijn we weer naar huis gegaan na eerst nog even een plums 
koffie te hebben gebruikt en dat is natuurlijk weer met brood en gebak zooals altijd in 
Canada. 
Zondag hebben we wat uitgeslapen, We waren om 10 uur uit bed, een lekker bad genomen 
en gegeten en zijn weer met de car uit gegaan, eerst naar St. Catharines daar hebben we bij 
Miep en Georg thee gedronken en toen zijn we met ons vijven op stap gegaan, weer naar 
Toronto het was verschrikkelijk druk onderweg, het zijn 8-baanse wegen maar het jaagt 
maar door, we hebben nog een kat doodgereden, ‘k vond het erg hoor maar je kunt er niet 
stoppen want dit zijn renbanen dan zouden er mensenlevens op het spel staan. Toen we in 
Toronto waren hebben we heerlijk gedineerd, na die tijd zijn we nog even rondgetoerd en 
nog enkele bezienswaardigheden bezichtigd en tegen half 7 zijn we naar de kerk gegaan, ik 
heb de kerk nu heel goed bekeken en een foto genomen van het koor, De Ds. preekte over 
het spreken in tongen, ik kon het aardig goed volgen en dat zingen is daar zoo machtig, ik heb 
maar in het Hollands mee gejubeld, ’t was inmiddels al 9 uur toen de kerk uit was, toen ging 
het weer huiswaarts en je raakt nooit uitgekeken, want nu waren er weer alle lichten aan en 
dat is ook zoo’n groots gezicht, ’t zijn allemaal van die vurige ogen die op je afkomen. 
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                                                                   Achter het huis bij mijn zus (v.l.n.r. Miep, Harold, Ali en ik. 

 
We zijn eerst weer met Miep en Georg mee naar huis geweest en daar weer wat gebruikt en 
afscheid van ze genomen want de volgende avond ging ik weer weg, het begon alweer lekker 
beroerd in mijn buik te worden, ja dat is het begin hé, moet niet aan morgen denken. 
Maandagnacht in C.P 2, nu het afscheid is achter de rug, kan er niet meer aan denken, ’t was 
heel moeilijk hoor, en Dr. Smith kwam ook nog gedag zeggen, wel leuk hoor maar ja het is 
zoo weemoedig he, maar ik loop op de zaak vooruit, vanmorgen zijn Harolds broer met z’n 
vrouw geweest om afscheid te nemen, daar kreeg ik een heel mooi speldje  van, ook 
Canadees, de Maple blad heel mooi verpakt, vond ik erg leuk van allen, even later nog een 
vriendin van m’n zus met haar man en dat gaat maar, Bye Co, bye. 
’s Middags zijn we tegen 3 uur weggegaan want Harold wou me nog de andere kant van 
Canada laten zien en wel Hamelton, nu dat is ook een grote plaats maar niet mooi, alleen de 
buitenwijken die waren weer prachtig, al die prachtige bungalows met hun gekleurde daken 
en dat ligt dan zo mooi in de diepte en dan kijk je zo mooi op die kleuren en op die gazons. 
Toen we deze plaats verlieten was het inmiddels 6 uur geworden en zijn we weer ergens 
gaan dineeren, voor de laatste keer Canadees eten, nu heb ik ook eens echt op zijn 
Canadees gegeten, ik deed het altijd nog met mes en vork maar de laatste keer wou ik lands- 
gewoonte mee doen, alleen mais lust ik niet, anders alles, nu ik heb in de ene hand een 
sneetje brood en in de andere hand de vork om het warm eten op te eten, nu ze hebben 
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zich naar gelachen, ik kon het niet voor elkaar krijgen, het duurde lang hoor voordat ik dat 
kon, maar mijn zwager waardeerde het erg in me dat ik me in alles zo kon aanpassen, nu 
Toen zijn we in een run naar de airport gereden en daar aangekomen moesten we helemaal 
naar de 5e verdieping om de car te parkeren en toen met de lift naar beneden voor mijn 
bagage. Ik ben met 1 koffer naar Canada gegaan en met 2 teruggekeerd, dus je begrijpt dat 
we in spanning zaten of ik de 20 kg. zou overschrijden maar dat is goed afgelopen, ik had 
38½ pond dus het kon nog net, toen mijn plaats besproken in het vliegtuig en zijn toen daar 
koffie gaan drinken, tegen half 10 werd er afgeroepen dat de reizigers naar Amsterdam zich 
moesten melden. 
 

 
 
Nu, Toen was het afscheid er, dit was heel moeilijk, ik had een hele spiets klaar maar kon er 
geen woord uit krijgen, we hadden allen de zenuwen boven in de keel, ben maar gauw 
weggegaan, ‘k heb vanuit het vliegtuig nog gewuifd, ik kon ze goed zien en toen ging het in 
een snel tempo naar Montreal waar we over moesten stappen op een ander vliegtuig. 
Ik heb heel gezellig gereisd met een mevrouw uit hamelton, die ging voor het eerst in 13 jaar 
naar Holland en ik als ervaren vliegster heb haar in alles bijgestaan. 
 

 
We kwamen precies 11 uur Hollandse tijd op Schiphol aan waar m’n moeder, Bep [8], Jan [19] 
en Freddy [20] me afhaalden en waar Freddy mij verwelkomde met bloemen, ik voelde mij op 
dat moment net een prinses, we zijn toen maar naar het hotel ‘De Witte Bergen’ gereden en 
daar bood mijn broer ons een maaltijd aan wat ons heerlijk smaakte,  
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Maar al met al heb ik een vacantie gehad waar ik nog lang van zal genieten en mijn hart liep 
over van dank aan de Schepper, dat ik in z’n grote mate Zijn natuur mocht bewonderen, hier 
zag ik de grootheid Gods in, wat mijn geloof weer heeft versterkt. 
 

Kampen Mei ‘66 
C. Remmelts. 

 
 

 

O. ja dit wil ik ook nog even neerschrijven, wat me erg 
is opgevallen is in Canada en Amerika, je merkt er 
niets van het standsverschil zoo als hier, De bank-
directeur eet gewoon samen met z’n werkmensen, de 
dominee met zijn leden, onverschillig wie, en ook in 
de ziekenhuizen, alles werkt met elkaar, eet met 
elkaar enz enz, dit deed me gewoon weldadig aan, 
daar kunnen ze hier nog heel veel van leren, want 
zeggen ze in die landen, we kunnen elkaar niet 
missen, de baas z’n werkmensen niet en de 
werkmensen de baas niet, en daar ben ik het 
volkomen mee eens. 
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Noten 
 
[1]  Anneke Remmelts dochter van Jan Remmelts de broer van Co Remmelts. 
[2]  Luther Remmelts de jongste broer van Co Remmelts. 
[3]  Remy Remmelts zoon van broer Henk(drik) Remmelts en Jennigje van Dijk, Henk heeft later de 

kapperszaak van zijn vader voortgezet. 
[4] William Harold Jane geb. in 1920, accountant van beroep en zoon van Edward Ben Jane en Gertrude 

Jones. 
[5] Jentje van der Linde geb. 1889, vader Remmelt Remmelts is in 1961 reeds overleden. 
[6] Miep (Hollandse) en Georg waren vrienden van Ali en Harold en woonden te St. Catharines. 
[7] Roy Jane enigst kind van Harold en Ali geboren in 1949. 
[8] Bep (Lambertha Johanna) Remmelts jongste zuster geb. 1927. 
[9] Henk(drik) Remmelts broer geb. 1918. 
[10] Het stadhuis van Toronto, de Toronto City Hall van architect Viljo Gabriel Revell is een opvallend 

gebouw uit 1965. Het bestaat uit twee halfronde torens met daartussen een discusvormig laag 
gebouw. Het stadhuis heeft een expressionistische stijl en wordt gezien als een symbool voor Toronto 
als groeiende stad. De Toronto City Hall bevindt zich op het Nathan Phillips Square. 

[11] The Peoples Church, 374 Sheppard Ave E, North York. 
[12] The Lucy Show was een Amerikaanse comedyserie die op de CBS liep van 1 oktober 1962 tot 11 maart 

1968. 
[13] St Mark's Anglican Church, Byron Street, Niagara-on-the-Lake. 
[14] Dit lijkt niet te kloppen genoemde Engelse kerk staat in Niagara-on-the-Lake, waarschijnlijk is men 

naar de First Presbyterian Church gereden in Port Colborne 176 Elm Street. 
[15] Henk(drik) Remmelts broer van Co was organist in Wilsum. 
[16]  Bas (Sebastiaan) Steller organist in de gereformeerde kerk van IJsselmuiden, was gehuwd met de 

jongste zuster van Co, Bep (Lambertha Johanna) Remmelts. 
[17] William Harold Jane & Aaltje Remmelts zijn op 17 mei 1946 met elkander in het huwelijk getreden in 

het stadhuis te Kampen, getuigen waren Jansje van Dieren en Jacobje Hendrikje Remmelts (Co). 
[18] Het origineel niet goed leesbaar er lijkt srip, frip of trip te staan 
[19]  Jan Remmelts broer van Co, geboren in 1816 en gehuwd met Annie Aal, had een café op de hoek 

Torenstraat nr. 1. 
[20]  Freddy Remmelts jongste zoon van Jan Remmelts en Annie Aal.  
 
 

                     

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Columbia_Broadcasting_System
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1962
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1968





	pagina 1.pdf
	Pagina 1

	pagina 2.pdf
	Pagina 1

	pagina 3.pdf
	Pagina 1

	pagina 28.pdf
	Pagina 1

	cover front.pdf
	Pagina 1

	cover back.pdf
	Pagina 1


