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Welk overdeel verzorg jij?
Ik wil graag iedere liefhebber met een bijzondere 
auto, brommer of motorfiets uit de omgeving naar 
Westzaan halen. En dat die na een tochtje op ver-
schillende locaties in Westzaan staan opgesteld.

Bij jou staan beneden diverse oude 
auto’s.
Men kan klassieke auto’s bij ons stallen, maar ver-
der heb ik hier geen bedrijf of zo. Ik geef workshops 
voor de Kon. Ned. Automobiel Club. Zo geef ik ken-
nisoverdracht op het gebied van het ambacht van 
plaatwerk. Merendeels aan hobbyisten die thuis 
zelf aan een auto sleutelen. Ik vind 
het heel jammer dat er vanuit de 
jeugd geen aandacht meer is voor 
ambachten. Veertig jaar heb ik 
een bedrijf gehad, Kuiper en Zn 
Automobiel Restauratie. In 2003 
ben ik eruit gestapt. Mijn zoon 
Jerry is ermee verder gegaan. Hij woont in Wor-
mer en werkt als zzp-er. In Julianadorp bouwt en 
restaureert hij met nog een aantal mensen carros-
serieën voor Bugatti’s Royale (ooit bedoeld voor 
koningshuizen). Die zijn zeven meter lang. Begin 
vorige eeuw zijn er maar zeven van gemaakt. Hij 
kan dat plaatwerk erg goed restaureren, beter 
dan ikzelf. Als een van de weinigen in Nederland 
kan hij heel goed aluminium autogeenlassen. Dat 
is met een vlam. Drie jaar geleden hebben zij de 
Bugatti Esders gereconstrueerd en herbouwd. 
Daar hoefden volgens de Franse textielmagnaat 
Esders indertijd geen koplampen op. In Monaco 
reed hij toch alleen maar overdag. In de oorlog is 
die auto in Parijs verbrand en dan blijft er van alu-
minium weinig meer over. Aan de hand van foto’s 
is die auto met 3D-technieken in Julianadorp tot in 
detail nagemaakt. Een Bugatti Royale Weymann 
heeft Ettore Bugatti zelf total loss gereden. Die 
hebben ze hier opnieuw gebouwd en hij wordt 
deze maand gepresenteerd bij Hermès in Parijs. 
Met achterop een koffer van hun merk die al gauw 
een ton heeft gekost.

Waarin is een Bugatti anders dan andere 
luxe auto’s?
Ja, een Bugatti… Dat is het summum van techniek. 
In een Bugatti motor (1920 – 1925) zat geen pak-
king. En hij lekte geen olie. Voor het racewagentje 
Bugatti 35 wordt momenteel meer dan € 2 miljoen 
betaald. Ikzelf hou meer van Italiaanse auto’s van 
1955-1970: Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati, het 
merk maakt niet uit.

Waar heeft jouw wieg gestaan?
Ik ben geboren in een rood gezin, op Veldweg 
65. Daar woont nu Japie Mooij al heel wat jaar-
tjes. Ik zat op de Zuiderschool. We zijn later op 
het Zuideinde gaan wonen en toen Cora en ik in 
1968 trouwden zijn we eerst een jaar op Pauken-
hof (Rooswijk) gaan wonen en daarna hebben we 
tot 1984 op Allanstraat 111 gewoond, het pand van 
Ron Lagerweij. Vervolgens zijn we naar Zuideinde 
87 gegaan, van Transportbedrijf Kalf. De familie 
Kalf behoorde tot de notabelen van Westzaan. In 
2007 kocht De Zaanse Ontwikkelings Maatschappij 

alles om ons heen op en heeft ons 
uitgekocht. Ons woonhuis staat er 
nog, dat is een rijksmonument. Wij 
vertrokken naar Beverwijk. Maar 
als je geen kroegtijger bent, je zit 
niet op een tennis- of golfclub en je 
hebt geen schoolgaande kinderen, 

dan bouw je geen sociaal leven meer op. Je zag er 
niemand. In 2013 keken we mekaar aan en zijn we 
terug naar de Zaan gegaan. Na Jaap Waterdrinker 
heeft Maminette in dit pand gezeten en vanaf 2010 
heeft het leeg gestaan. 

Cora heeft boven haar eigen hobby
ruimte?
Ja. Op allerlei creatieve manieren kan zij zich daar 
uitleven. Ze schildert en geeft ook workshops. En 
omdat hier vroeger de kistenfabriek van Mooij 
heeft gestaan, zat er ook een woonbestemming 
op. Ik heb trouwens meteen mijn begrafenispolis 
aangepast. Ze leggen me op een handkar en 300 
meter verderop is de begraafplaats. En we hebben 
geen volgwagens nodig. Haha!

Ben je goed gezond?
Ik mag niet klagen. Ik kan alles nog. Ik heb alleen 
twee jaar terug een spierscheuring in mijn schou-
der opgelopen en dat gaat niet meer over. Kalk-
afzetting en artrose. Ik weet wat ik er niet mee 
kan. Cora heeft jarenlang een evenwichtsstoornis 
gehad en dat is door het doen van bepaalde oefe-
ningen overgegaan. Een voedselintolerantie heeft 
ze met acupunctuur op kunnen lossen.

Is Jerry jullie enige kind?
Nee. Jennifer (49) heeft een bureau voor financi-
eel interim management. Ze was op haar 23ste 
afgestudeerd als registeraccountant, als jongste 
van Nederland. Ze geeft financiële trainingen en 
is docente op Nyenrode. Ze heeft geen kinderen 

en woont met haar vriend Ed Oosterhoorn op de 
Allanstraat in het huis waar Ronald Kieft en Wendy 
Groot hebben gewoond. 

Je wordt ook wel Dotte genoemd.
Iedereen noemt me zo. Toen ik een jaar of zes was 
liepen we met een ploegje naar school. Langs een 
sloot vonden we een nest met eendeneieren. Als 
een ei in het water blijft drijven, dan is hij rot. Ik kon 
de ‘r’ niet goed zeggen en zei dat dat ‘dotte’ eie-
ren waren. Iedereen had een bijnaam. Jantje Visser 
(naast de ijsbaan) liep in november nog in een kort 
broekie. Dus die zei op het schoolplein: ‘Ik heb van 
die kouwe billen.’ Nog steeds heet hij Kouwe Billen. 
Henk de Haan? Kukel. Rinus Udinga heette Schele 
Rinus en Kees van Druenen was De Indiaan, van-
wege zijn rode wangen. 

Heb je nog hobby’s?
Voetbal is altijd een grote hobby van me geweest. Ik 
heb tot mijn 15de bij Westzaan gevoetbald, daarna 
bij de betaalde jeugd van ZFC. Na mijn dienstplicht 
heb ik daar bij het tweede van betaald voetbal 
gespeeld en in het eerste amateurteam. Toen ZFC 
geen betaald voetbal meer speelde wilde Simon 
Kistemaker 3, 4x per week trainen, wat ik na een 
jaar met een eigen zaak en een beginnend gezin 
niet meer zag zitten. Daarna heb ik bij KFC, GVO en 
QSC gevoetbald. Overal waar ik speelde werden we 
kampioen. Op mijn 31ste speelde ik weer bij West-
zaan en met een tussenpoos ben ik op mijn 46ste 
na een meniscusblessure definitief gestopt.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Gezondheid. En ook: als je een relatie hebt, elkaar 
een zo prettig mogelijk leven bezorgen. Maar alles 
valt en staat bij gezondheid van beide. Mijn hele 
leven heb ik de standaard gehandhaafd 1+1=2, 
eerlijkheid. Iedereen recht in de ogen kunnen kij-
ken. En wat ik ook vaak zeg: een man een man, een 
woord een woord. Heel belangrijk. Wij hoeven nie-
mand ‘dankjewel’ te zeggen. We hebben alles met 
eerlijk hard werken verdiend.

Marijke van der Pol

Dirk Kuiper (72) woont met zijn vrouw Cora (70) op J.J. Allanstraat 283, in het pand genaamd 
Gallery of Dreams. Dirk heeft het druk met de organisatie van de Dag van Westzaan op  
14 september.

IN DE SCHIJNWERPER
Dirk Kuiper:  ‘Mijn zoon Jerry is een 
nog betere plaatwerker dan ik’

‘Ik ben geen 
kroegtijger’




