Nieuwe informatie over
onderduik in Jutphaas

de

November 2020. Nadere informatie over mijn grootvader Egbertus Hendrikus
Schellinger (Bert) en diens dochter (mijn moeder) Johanna Elisabeth
Margaretha Hendrika Schellinger (Joke).
Bert Schellinger
Bert werd geboren te Den Helder, 7 juni 1895. Zijn ouders en voorouders kwamen
van Oudeschild (Texel). Later verhuisde hij naar Amsterdam. Hij trouwde op 2
februari 1921 met Johanna Elisabeth de Vries (eveneens Joke) te Weesp.
Op 30 januari 1939 verhuisden ze naar de W.A. Vultostraat 98 in Jutphaas. In dit
huis heeft later 7 maanden lang Sonja van Es ondergedoken gezeten. Het huis
werd ook als doorgangshuis gebruikt.
Op de kaart van Utrecht zie je dat deze straat in het verlengde ligt van
de Constantijn Ezaijstraat, waar Paula en Coen verbleven bij de familie Jan Kooy.
Dit was een collega van Bert. Beide mannen waren sergeant in het leger, bij
hetzelfde legeronderdeel en beide geboren in Den Helder, bovendien vrijwel even
oud.
In maart 1944 verhuisde hij naar de Van Humboldstraat 103 bis te Utrecht en
later in februari 1945 naar de Weerdsingel W.Z.11 bis., ook in Utrecht. Eind 1947
verhuisde hij naar Amsterdam. Het paar scheidde van elkaar in 1957, waarna hij
opnieuw trouwde met Hendrika Johanna (Henny) Bruintjes. Hij is overleden op 23
september 1976. Hij was toen 81. Zijn eerste echtgenote Joke overleed in 1979. In
dat zelfde jaar overleed ook zijn tweede vrouw.
Joke Schellinger
Bert had twee dochters: Betty, geboren 12 juni 1922 en Joke, geboren
20 november 1923. Naar verluid verbleef zijn echtgenote (mijn oma) gedurende
lange tijd tijdens de oorlog in een sanatorium, dochter Betty woonde in
Eindhoven. Dochter Joke woonde samen met Bert in Jutphaas. Na de oorlog kreeg
Joke een relatie met een zekere Jan van der Kooi (niets van doen met de Jan Kooy
uit het boek). Uit deze relatie kwamen twee kinderen voort, ik zelf op 25
september 1950 en mijn broer Bert in december 1953 (overleden in 2009). Nadat
deze relatie werd beëindigd, trouwde zij in 1953 in Amsterdam met de

weduwnaar Cees Faber, die al 5 kinderen had. Uit deze nieuwe relatie werden
nog 2 kinderen geboren. Mijn moeder Joke overleed op 13 mei 1982.

Bert Schellinger in 1957, Joke Schellinger, data niet bekend, naar schatting,
tussen 1943 en 1947.

