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Alex Meijer & Co
De Duitser Alex Meyer begint 
in 1886 in Amsterdam een kof-
fiebranderij. In datzelfde jaar 
trouwt hij in Bonn met Helena 
Schuster en het paar vestigt 
zich in Amsterdam. Er worden 
twee kinderen geboren: Anna 
en Ernst. In 1903 krijgt Alex de 
Nederlandse nationaliteit. 

De zaken gaan goed. Zoon Ernst 
en schoonzoon, Carl Hennings, 
eveneens uit Duitsland, komen 
in de zaak. In 1911 komen Alex 
Meijer (y is ij geworden) en zijn 
vrouw Helena in Bussum wonen 
aan de Koningslaan 31. In 1916 
koopt hij het pand Koningslaan 35 
en laat het slopen. Van der Goot en 
Kruisweg ontwerpen een nieuw 
‘landhuis’, dat de naam ‘Oelde’ 
krijgt naar de geboorteplaats van 
Alex in Duitsland.

Ook het gezin van hun dochter 
vestigt zich in 1912 in het Spiegel. 
Oprichter Alex overlijdt in 1933 en 
zijn vrouw Helena in 1934. Econo-
misch zijn het slechte tijden zodat 
Anna en Carl de villa Koningslaan 
35 moeten verkopen. Ze verhui-
zen naar Amsterdam. Inmiddels 
is kleinzoon Günter dan al in het 
bedrijf. Het is de periode van de 
crisis van de jaren dertig, de oor-
log en de bezetting. Dochter Anna 
is joods en kleinzoon Günter, als 
zoon van een joodse moeder en 
niet-joodse vader, ook. Beiden 
lukt het om niet als joden geregis-
treerd te staan. Van koffiebranden 
komt tijdens de bezetting niets. Er 
worden koffie-surrogaten, soep-
, aroma- en juspoeders gemaakt. 
Na de oorlog lukt het Günter niet 
meer om het bedrijf weer succes- vol te maken. In 1966 stopt hij en 

overlijdt in hetzelfde jaar. Zijn com-
pagnon koopt de ‘Keijzer Koffie en 
Thee’-winkels en verkoopt Alex 
Meijer en Keijzer in 1971 aan Simon 
Lévelt. Inmiddels brengt een groot-
handel koffie op de markt onder de 
merknaam Alex Meijer.

Kleindochter Yvelotte Hennings 
beschreef de drie generaties op 
een liefdevolle manier in het rijk 
geïllustreerde boek ’n Tijd van 
Leven, drie generaties koffiebran-
ders. Het verhaal is geplaatst in 
een brede cultuurhistorische con-
text. Het net verschenen boek van 
64 pagina’s is te verkrijgen voor 

€ 14,95, exclusief verzendkosten, 
door een email te sturen aan info.
tijdvanleven@gmail.com. Desge-
wenst kan het boek vervolgens bij 
de HKB opgehaald worden.   
Klaas Oosterom

Het echtpaar Alex en Helena Meijer omstreeks 1930 in Bussum.   


