
Henk (91) en Jopie (87) de Gunst wonen op 
Lambert Meliszstraat 61. Een interview met 
een Zaans tintje.

Waar bent u geboren? 
Henk: Ik in het eerste stenen huis net over de brug 
van de Watermolenstraat. Jopie: Ik op de Oostzijde 
in Zaandam. Mijn oudere zus is overleden en mijn 
tweelingzus woont in het Guishuis.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Henk: Op derde Pinksterdag. Mijn broer Manus 
ging met Jopie d’r zus en vroeg of ik meeging naar 
Purmerend. Toen zei ik: ‘Dan neem ik Jopie mee.’ 
Halverwege de rit begaf haar band het. Ik had ban-
denspullen bij me, dus die heb ik geplakt. Vanaf die 
tijd is het niet meer uit geweest. Jopie: We hebben 
zeven jaar verkering gehad. Op 22 mei 1957 zijn we 
getrouwd. Henk: Zij was mijn eerste en de laatste.

Waar hebben jullie op school gezeten?
Henk: In de vijfde klas ben ik van de Noorder-
school afgegaan en heb ik thuis moeten werken. 
We waren zo arm als de pest. Mijn vader werkte in 
de Blauwselfabriek. Voor een kwartje goedkoper 
zijn we naar de Kroft verhuisd en daarna voor een 
paar centen goedkoper naar iets verder terug in 
het dorp. Ik weet geen huisnummers. Jopie: Toen ik 
elf was overleed mijn vader en moest ik van school. 
Werken in een diensie. Daarna heb 
ik tot aan mijn trouwen bij Vicomte 
aan de Westzanerdijk koekies inge-
pakt.

Hebben jullie kinderen?
Jopie: We hebben bij mijn moeder ingewoond, 
daar is Ed nog geboren. Henk: Ik was nog net bij de 
bevalling, kreeg angina en heb daarna tien dagen 
ziek boven gelegen. We verhuisden naar Allans-
traat 397 en daar is Tanja geboren. Juffrouw Groet 
was de verloskundige. Daarna hebben we een jaar 
of veertig op Oranjeboomstraat 8 gewoond. Een 
heel mooi plekje in de hoek van het korfbalveld. 
We hebben vier kleinkinderen, allemaal jongens. 
Het vierde achterkleinkind is op komst. Henk: Ik 
heb gister nog opgebeld en gevraagd: ‘Hoe is ’t 
met buikie?’ Toen zegt ze: ‘Goed hoor, opa. Ik kom 
het wel laten zien, aan het raam.’ Niemand van hun 
woont in Westzaan. Ed woont op Zaandam en Tan-
ja in de Beemster. 

Wat heeft u voor werk gedaan?
Henk: Ik was meubelschilder bij Krijgsman. Ik pla-
muurde en schilderde ook slaapkamerameuble-
menten. Allemaal nieuw. Daar ben ik ook nog een 
taidje aan het timmeren geweest, omdat er te veel 
plamuurders waren. Daarna heb ik veertien jaar 
bij hovenier Tanger (de vader van Coba) gewerkt 
en die besteedde ons uit aan de provincie. Toen 
werd ik brugwachter, hier bij de Vaartbrug. Daar 

ben ik erg leu geworden, want er kwam amper 
een bootje door. Jopie: Dat was niks voor hem. 
Henk: Als de boot erdoor was reed ik op mijn fiet-
sie langs het Vaartdaikie naar Krommenie om de 
brug daar te openen. Jopie: Hij zei tegen zijn baas: 
‘Geef me maar een bus verf, dan gaan ik de brug 
wel schilderen.’ Henk: Ik mocht wel die dukdalven, 
waar die bootjes aanliggen, in de teer zetten, maar 
ook daar is het nooit van gekommen. Ik heb toen 

Pietje opgeleid, Piet Kuijper. Toen 
ben ik een taidje in de plantsoe-
nen gegaan en tenslotte kon ik bij 
gemeente Westzaan werken. Heb 
ik de Noorderschool nog veertien 
jaar schoongemaakt. Dan begon 

ik soms al om vijf uur ’s ochtends. En na schooltijd 
nog een uurtje. Moeder (Jopie) heeft daar ook nog 
bij geholpen. Omdat ik de wc’s toen zo vies vond 
heb ik in overleg met meester Bos alle brillen eraf 
gesloopt. Jopie: Toen onze kinderen naar school 
gingen heb ik ’s avonds het Stadskantoor schoon-
gemaakt. Henk kookte toen. Ook bij Rote heb ik 
nog schoongemaakt. 

Hoelang wonen jullie hier?
Henk: Bijna vijf jaar. We wilden hier aanvanke-
lijk allebei niet heen. Maar Jopie werd aan haar 
knie geholpen en lag boven op bed. Ik ben toen 
een keer met po en al van de trap af gelazerd en 
zei: ‘Nou is het afgelopen, wij gaan naar Lambert 
Melisz.’ Binnen een week zaten we erin. De kinde-
ren hebben alles voor ons gedaan. Jopie: Toen we 
hier zaten is ook mijn andere knie geopereerd. Het 
bevalt ons hier goed. We hebben er nooit spijt van 
gehad. Henk: Het is heel leuk dat hier veel Westza-
ners wonen. Door corona missen we wel een hoop. 
Ik was twee keer in de week biljarten en samen gin-
gen we klaverjassen. Jopie ging veel naar de cul-
turele middag op dinsdag. Soms ging ik wel eens 
mee naar de bingo.

Wie doet de boodschappen?
Henk: Ik. Vanwege die corona nog maar twee keer 
in de week. Jopie: Dat was soms wel drie keer per 
dag. Henk: Ik deed ook boodskappies voor ande-
ren. Dan heb je een lopie. Maar dat doen ik nu 
helemaal niet meer. Jopie: Ik loop nog wel naar 
de Coop of wacht daarbuiten op het bankie, maar 
verder niet, hoor. Henk: Sinds 2007 rij ik vanwege 
mijn rikketik geen auto meer. En ik heb nog maar 
een nier. Dirk Hartog haalt aardappelen bij de boer 
en onze dochter neemt groente en fruit mee uit de 
Beemster.

Hebben jullie hulp in de huishouding?
Jopie: Nee, we doen alles zelf. Henk: Ik ben de hulp. 
Jopie: Ik lap de ramen binnen, aan de bovenkant 
met een stok, en hij buiten. Henk: Afwassen doen 
we samen.
Stofzuigen en afstoffen doen ik ook. Afstoffen vind 
ik een klotewerk. O, dat zet je er niet in, hè? 

Hebben jullie hobby’s?
Henk: Ja, we puzzelen samen. Wel van maximaal 
1000 stukkies, anders kunnen we ze niet kwijt. We 
hebben nu een rotpuzzel. Dan legt zij een stukkie 
en zegt: ‘Ik skai d’ruit!’ Ik heb nu ook een nieuwe 
hobby: kleuren met stiften. Jopie: Ik zit ’s avonds 
ook graag te patiencen. We kijken bijna geen tv 
meer.

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
Henk: Datte we het nog lang vol magge houden 
met zijn tweetjes. Dat is mijn verlangen wel. Zeker 
weten. Zonder haar is de lol eraf. En voor jou denk 
ik dat je je zuster niet meer ziet, hè? Jopie: Door 
corona heb ik haar al een jaar niet meer gezien. In 
het begin als ik kwam deed ze niet anders dan hui-
len als ze me zag. Echt hopeloos.
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