
 

Purmerend, 1 mei 2021 
 

Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Het belang van contact 
 

Bijna elk weekeinde komt mijn kleinzoon op bezoek. Hij is vijf en 
stelt voortdurend vragen, over de dagen van de week, de hoofd-
steden van landen, of hij zijn zwemdiploma zal halen, wat er zal 
worden gedaan op het verjaardagsfeestje van een vriendje, of 
duizend meer is dan een miljard, enzovoorts. Zijn nieuwsgierig-
heid verheugt mij. Als het even uitkomt zeg ik tegen hem dat hij 
het goed doet. Dat het lief van hem is om te spelen met dat ‘las-
tige’ buurjongetje. Dat hij door al die oefening nu zeker zijn 
zwemdiploma zal halen, dat soort dingen. En soms antwoordt 
hij dan dat hij blij is om bij opa en oma te mogen zijn.  
 

Het is fijn om te zien dat een kind blij is te maken met belang-
stelling, met er voor hem of haar zijn. Geldt dat niet voor ons alle-
maal? De basis voor onze betekenis in het leven is het contact dat 
wij met anderen onderhouden. Het is een natuurlijke behoefte om 
onze successen, en in mindere mate onze mislukkingen, en alles 
wat daar tussenin ligt met andere mensen te delen. In dit verband 
kan de nieuwsgierigheid van een kind leerzaam zijn, ongeacht ons 
levensstadium. Wanneer kinderen vragen stellen en proberen de 
wereld te begrijpen, leven wij ons in, in hun onschuldig perspectief. 
Wij vragen ons dan onbevooroordeeld af wat zij proberen te begrij-
pen. Eigenlijk zouden wij ons tegenover volwassenen ook zo moe-
ten gedragen. Nieuwsgierigheid is geen verkeerde eigenschap als 
het ligt in het verlengde van belangstelling. Iemand (M/V) vragen 
waar hij vandaan komt, wat hem drijft, wat hem heeft gevormd, 
kortom, oprechte belangstelling tonen, is iets dat haast altijd wordt 
gewaardeerd. Tegelijkertijd hebben wij het in ons om 
te oordelen, zeker wanneer het om volwassenen gaat. 
‘Ze zouden beter  
moeten weten’, of ‘Waarom doet hij dat?’ 
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Deze houding nemen wij in ten opzichte van politici, onze directe omge-
ving, onze vrienden, familie. Maar wij kunnen niet zonder vergevingsge-
zindheid en begrip, belangstelling en inlevingsvermogen.  

Hoe dichter mensen bij ons 
staan, hoe meer wij van hen 
kunnen hebben. En omge-
keerd mag u van hen ver-
wachten dat zij ook niet hard 
oordelen over u. Maar het 
vraagt soms wel wat inspan-
ning. Soms moet je je gevoe-
lens even opzijzetten, even 
op je tong bijten, om een 
verschil van inzicht niet op de 
spits te drijven. Dat kan echt 
wel eens lastig zijn, helemaal 

als je – meestal ten onrechte – denkt dat een corrigerende toon kan lei-
den tot aanpassing van gedrag. Toch is dat vaak beter dan de zaak tot 
een uitbarsting te laten komen. Begrip tonen, ook als u het niet met el-
kaar eens bent, kan de weg zijn naar behoud van een waardevolle rela-
tie. Hoe meer oprechte belangstelling wij tonen, hoe hechter het contact 
is dat wij maken met mensen en hoe rijker ons leven zal worden. 

Jaap Veenstra, secretaris 
 
Van de redactie 
 

Ook dit keer weer weinig nieuws vanuit onze eigen afdeling. Het 
wachten is op betere tijden waarin we weer vorm en inhoud kun-
nen geven aan ons eigen programma. Intussen proberen we elke 
maand een ‘nieuwsbrief’ samen te stellen waarvan wij hopen dat u 
de inhoud kunt waarderen.  
 

Zo bent u vanaf pagina 3 getuige van een gefingeerde dialoog tussen twee 
ambtenaren die de huisvesting van een bejaarde dame bespreken. Strek-
king van het verhaal: Wees alert en zorg er voor dat niet over u maar altijd 
met u gesproken wordt, zeker als het om belangrijke beslissingen gaat.  
 

Het eerste artikel over ‘Joods Amsterdam’ van Dick Wijers is gepubli-
ceerd in de nieuwsbrief van april 2021. Het tweede deel vindt u in dit 
nummer vanaf pagina 5. Hierin staat de overval op het Bevolkingsregis-
ter aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam centraal. 
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Vanaf pagina 10 vindt u vijf publicaties, overgenomen uit diverse bronnen.  
Het eerste bericht gaat over de tulp, een bloem waar iedereen vrolijk van 
wordt! Dit jaar kunnen we niet met zijn allen naar de Keukenhof zoals in 
2018 maar u kunt toch genieten van een veelkleurig spektakel tijdens een 
tulpenwandeling in de gemeenten Beemster en Purmerend (zie pag. 10).  
We completeren dit nummer met Puzzel nr. 8 (zie pag. 11), een artikel 
over de langste snelweg ter wereld (zie pag. 12), een nostalgisch verhaal 
over vroeger (pag. 13) en een uitnodiging van het Purmerends Museum 
om maximaal twee landschapsschilderijen te maken en op te sturen voor 
een van oktober t/m december 2021 te houden tentoonstelling. (zie 
pag.14).  
 

De sluitingsdatum voor het insturen van kopij voor de nieuwsbrief 
van juni is 15 mei. 
 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 
 

Berichten van de eigen afdeling 
 

U heeft altijd het laatste woord 
 

Kwesties van moraal en ethiek kunnen oneindige discussies opleveren, 
en dat is prima. Maar pas op voor rechtlijnige logica. Die kan leiden tot 
een hellend vlak. Het is belangrijk om u daarvan bewust te zijn, zodat u 
op plaatsen waar dat zin heeft uw inbreng kunt laten gelden. Want een 
situatie waarin u geen zeggenschap meer hebt over uw eigen leven of 
uw eigen toekomst zult u toch het liefst willen voorkomen. De navolgen-
de dialoog tussen twee ambtenaren moet u zien als waarschuwing.  
 

Didier : Goedemorgen Amabille. Wie staan ervoor vandaag op de 
bespreeklijst? 

Amabille : Even kijken, dat zijn Geer-
truida Jansen en Harmke de 
Vries. 

Didier : Een koppel? 
Amabille : Nee, beiden alleenstaand. 
Didier : En wat zien wij in hun dossier? 
Amabille : Nou, mevrouw Jansen is aan 

huis gebonden, door lichame- 
lijke klachten. 

Didier : Is dat alles? 
Amabille : Nee. Zij heeft ook geen familie. Buiten de zorgverleners is er 

niemand die haar bezoekt. 
Didier : Ok. Ik denk dat ze erg eenzaam is.  
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Amabille : Goed dat je dat zegt, het zou best kunnen. En laten wij eerlijk 
zijn, deze dame is al 89. Zij heeft een goed pensioen en het 
schijnt dat zij best een aardig vermogen heeft. Ze kan altijd ex-
tra zorg inkopen maar dat zal haar eenzaamheid niet opheffen.  

Didier : Dat ben ik met je eens. 
En er is nog een as-
pect. Wij moeten ook 
aan onze jongeren 
denken. Ik lees hier dat 
mevrouw Jansen in 
haar eentje een vier-
kamerwoning tot haar 
beschikking heeft. Dat is echt wel een punt van zorg. Hebben wij 
haar al eens gevraagd of zij een kamer in een verpleeghuis 
wenst? 

Amabille : Ja, vorig jaar, maar toen was zij daar nog niet aan toe. Ten-
minste, dat vond zij zelf. Maar of het echt zo is betwijfel ik. Zij 
heeft wel het daartoe vereiste zorgprofiel van het Centrum In-
dicatiestelling Zorg.  

Didier : Inderdaad. We zouden maar weer eens opnieuw contact met 
haar moeten opnemen en deze vermogende dame een pas-
send voorstel doen voor een kamer in een particulier woon-
centrum. Die moet ze dan natuurlijk wel zelf betalen. Dat is in 
haar eigen belang en ook van belang voor een jong gezin dat 
we dan een passende woning kunnen aanbieden.  

Amabille : Precies. Laten we proberen haar te verleiden door een be-
zoekje te organiseren naar zo’n centrum. Deze onafhankelijke 
denkers hebben zo nu en dan een extra zetje nodig. Het is 
bovendien onze taak om niet alleen naar de immateriële kant 
van de zaak te kijken, maar ook naar de materiële kant. En fi-
nancieel komt dit voorstel best goed uit.  

Didier : Een goede analyse Amabille. De maatschappij verwacht van 
ons dat wij de kosten van ouderdom in de hand houden. Dan 
lijkt mij dit een prima gelegenheid om te laten zien dat wij een 
stukje van ons salaris terugverdienen.  

Amabille : Zo is dat. Zullen wij verder gaan met mevrouw De Vries? 
 

Herkent u de strekking van dit gefingeerde verhaal? Hebt u zelf weleens 
meegemaakt dat er druk werd uitgeoefend op uzelf of iemand in uw 
omgeving om een bepaald besluit te nemen? Als zich dat voordoet 
wees dan alert en bedenk dat u altijd het laatste woord heeft, want u 
beschikt over uw eigen leven en toekomst.  

Jaap Veenstra 

Particulier wooncentrum  
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Hoofdstuk 2: Plantagebuurt 
 

De overval op het Bevolkingsregister  
aan de Plantage Kerklaan op 27 maart 1943 

 

In het najaar van 2019 kreeg ik het verzoek om een groep belangstel-
lenden uit ’t Gooi rond te leiden in het voormalige vakbondsgebouw 
van de ANDB, de Burcht. De groepsleider wilde graag na afloop van 
‘de Burchtrondleiding’ met de groep naar het voormalige gebouw van 
het Bevolkingsregister aan de Plantage Kerklaan. Het was voor mij 
een onverwachte vraag, want meestal kiest men voor een bezoek aan 
de voormalige ‘Hollandsche Schouwburg’ aan de Plantage Midden-
laan of aan het Auschwitzmonument in het Wertheimpark. 
 

De vraag om het vm. Bevolkingsregister bezoeken, vond ik ook vreemd, 
omdat er alleen een plaquette met de namen van de plegers aan de 
overval herinneren. Ook was er tijdens mijn Joodse lessen steeds badi-
nerend over de overval gepraat. De overval vond plaats in 1943, toen 
de meeste Joden al gedeporteerd waren. Amsterdam war ‘Judenrein’. 
Ook was de schade aan de persoonsbewijskaarten zeer beperkt, omdat 
ze bewaard werden in brandvrije kasten. Alleen de bovenzijde van de 
persoonskaarten was enigszins verschroeid. 
 

De overvallers werden door verraad al na enige weken gearresteerd. 
 

Telefonisch nam ik tenslotte contact op met de 
groepsleider. Ik vertelde haar mijn bedenkin-
gen om het gebouw te bezoeken ook al, om-
dat er nu het restaurant ‘de Plantage’ geves-
tigd was. Zij begreep mijn bedenkingen, maar 
vertelde mij dat één van de deelnemers in het 
gebouw gewerkt had. Hij had zich in de kwes-
tie van de overval op het bevolkingsregister 
verdiept en wilde graag het negatieve verhaal 
over de overval nuanceren. Ik werd uitgeno-
digd om het zijn verhaal over de overval bij te 
wonen. 
 

Met de groepsleider maakte ik de afspraak, 
dat ik het verhaal in de Burcht zou inleiden.  
Echter mijn gegevens over de overval waren 
beperkt. Willem Arondeus en Gerrit Jan van der Veen zouden volgens 
mijn summiere informatie aan de overval hebben deelgenomen. Via 
internet wilde ik mij over de overval laten informeren. Vooral de naam 

Willem Arondéus 1903 – 1943 
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van Willem Arondéus kwam veelvuldig in de internetartikelen voor, in 
tegenstelling tot die van Gerrit Jan van der Veen. De naam van Frieda 
Belinfante werd in de diverse artikelen veelvuldig genoemd. Frieda 
Belinfante was voor mij een onbekende naam en toen ik vervolgens 
haar naam op internet invoerde kreeg ik een veelheid aan informatie. 
Volgens internet was zij een internationale vrouw geboren in Amster-
dam, die o.a. op Texel, in Lille, Zwitserland, New York en Californië ge-
woond zou hebben. Ik vond met moeilijk om volgens deze internetge-
gevens een betrouwbaar verhaal te vertellen. 
 

Echter in de boekhandel vond ik een biografie over deze Frieda Belin-
fante, namelijk ‘Een schitterend vergeten leven, De eeuw van Frieda 
Belinfante’ geschreven door Toni Boumans. 
 

Wie was Frieda Belinfante? 
 

Frieda Belinfante (1904) was de derde doch-
ter uit het tweede huwelijk van haar vader de 
concertpianist Ary Belinfante en Georgine 
Hesse. Frieda bleek muzikale aanleg te heb-
ben. Op jonge leeftijd speelde ze al piano en 
ze bleek een absoluut muzikaal gehoor te 
hebben. Ze kiest uiteindelijk voor de cello en 
op 18-jarige leeftijd wordt ze als 4de celliste 
aangenomen bij het concertgebouw. Echter 
daar ervaart Frieda, dat ze nooit eerste cellis-
te zal worden. Haar vingers zijn te klein. Een 

journalist van ‘Het 
Algemeen Dagblad’ 
noemt haar in een commentaar de celliste met 
de korte vingers. 
 

Frieda richt zich nu op het dirigeren. Ze wordt 
dirigent van een studentenorkest en ze richt 
zelf een orkest ‘het Klein Orkest’ op. Ook is ze 
regelmatig orkestleider van radio-orkesten. In 
1939 volgt zij een masterklas dirigeren in 
Neuchatel (Zwitserland) bij Hermann Scher-
chen. Op het concours, dat aan het dirigent-
examen verbonden is, slaagt Frieda cum laude. 
Haar naam als dirigent is hierbij gevestigd. 
Frieda trekt zich in de zomermaanden altijd 

terug in De Cocksdorp op Texel. Zij huurt dan van de tuindersfamilie 
Boon hun boerderij. Op 10 mei 1940 wanneer de Duitsers ons land bin-

Hermann Scherchen (1891-1966)
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nenvallen verblijft ze ook op Texel. Halsoverkop vertrekt ze naar de 
hoofdstad. Na een gevaarlijke tocht weet ze na een paar dagen Am-
sterdam te bereiken.  
Wanneer in september ze zich weer bij het 
concertgebouw orkest meldt, schrikt ze van de 
houding van haar medeorkestleden. De direc-
tie heeft de Joodse orkestleden geschorst en 
men is druk bezig om deze leden te vervan-
gen. Toch waren de orkestleden in een eufori-
sche stemming, omdat hun salaris gelijkge-
trokken werd met dat van ‘de Berliner Phil-
harmoniker’.  
 

Frieda neemt ontslag bij het concertgebouw 
en heft haar eigen orkest ‘Het Klein Orkest’ 
op. Zij richt zich nu op het geven van privé 
muzieklessen. Ze sluit zich aan bij verzets-
groep 2000 van Jacoba van Tongeren (1903 – 
1967). Frieda steelt en vervalst persoonsbe-
wijzen voor deze verzetsgroep. Toch hoort ze 
begin 1943 verontrustende berichten, dat de Duitsers alle persoonsbe-
wijzen in Amsterdam willen controleren. Hierdoor zouden de vele ver-
valste persoonsbewijzen aan het licht komen. Frieda werkt een plan uit 
om het Bevolkingsregister te overvallen. Ze bespreekt op de artiesten-
sociëteit ‘de Kring’ aan het Rembandtplein dit plan met Willem Sand-
berg, de directeur van het Stedelijk Museum. Hij nodigt haar in zijn huis 
aan de Maasstraat uit. Daar ontmoet ze Gerrit Jan van der Veen en 
Willem Arondéus. Met Willem Arondéus bespreekt ze de mogelijkheden 
van de overval. Van der Veen zal de overval op het bevolkingsregister 
faciliteren door wapens, springstof te leveren en stof om politie-
uniformen te vervaardigen. Kleermaker Sjoerd Bakker een goede vriend 
van Willem Arondéus (1903 – 1943) maakt de niet van echt te onder-
scheiden politie-uniformen. 
 

N.B.: 
De springstof (trotyl) werd geleverd door de dichter Martinus Nijhoff 
(1894 – 1953). Nijhoff was tijdens de mobilisatie reservekapitein van het 
zg. ‘springcommando’. Na de capitulatie werd trotyl op diverse plaatsen 
verstopt. Als kapitein was hij op de hoogte van de verstopplaatsen. 
 

Begin maart 1943 waren de voorbereidingen voltooid. De datum werd 
vastgesteld: vrijdag 12 maart. Alhoewel Frieda alles had voorbereid en 
bij alles betrokken was geweest tot in de kleinste details – het was ten-

Gerrit Jan van der Veen 
1902 – 1944 
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slotte haar plan – mocht ze niet meedoen aan de overval. De aanslag 
was mannenwerk. Er was geen discussie mogelijk. Sandberg was daar 
principieel in. 

De overvallers vertrokken vanaf de Prin-
sengracht. Naast de wapens en spring-
stof hadden ze ook enkele injectiespui-
ten voor verdoving bij zich. Morfine had-
den ze niet kunnen krijgen. Het was een 
luminal-oplossing geworden. 
Echter toen de groep bij de Magere Brug 
kwam, zagen ze dat er razzia’s in de 
Jodenhoek gaande waren. De groep 
besloot om weer terug te gaan en een 
nieuwe datum te plannen. 
Op 22 maart gingen ze weer op pad. 
Toen ze bij het gebouw kwamen bleek 
er een schoonmaakploeg aan het werk 
te zijn. Bovendien waren ze ook verge-
ten de lonten mee te nemen. 

Op 27 maart 1943 waren alle omstandigheden gunstig. De negen man-
nen marcheerden naar het bevolkingsregister. Het geluid van de laar-
zen weerkaatste in de stille straten. Om kwart over negen arriveerden 
ze bij het kantoor. 
 

De overval op het Bevolkingsregister verliep heel voorspoedig. Het 
aanwezige personeel werd verdoofd en in de tuin van dierenpark Artis 
neergelegd. Verder werden blanco persoonsbewijzen verzameld. Ar-
chiefkasten werden omgegooid en in brand gestoken. Toen men om ca. 
elf uur het gebouw verliet, plaatste men waarschuwingsborden met 
‘ontploffingsgevaar’. De gewaarschuwde brandweer was daarom terug-
houdend om het gebouw te betreden. 
De overvallers waren euforisch over de in hun ogen geslaagde overval. 
De Duitse overheid was woedend en wilde de daders zo snel mogelijk 
opsporen en berechten. 
De Duitse bezetter loofde een geldbedrag van fl. 10.000 uit aan eenieder 
die inlichtingen kon verschaffen over de aanslag. Na een maand werden 
met o.a. hulp van Colonne Henneicke negen van de tien overvallers ge-
arresteerd. Gerrit Jan van der Veen wist tijdig onder te duiken. 
Deze overvallers werden in een showproces in de hal van het ‘Konink-
lijk Intituut van de Tropen’ tot de doodstraf veroordeeld. 
De Duitsers bagatelliseerde de overval. De homoseksuele daders Wil-
lem Arondéus en Sjoerd Bakker werden tijdens het proces extra hard 
aangepakt en belachelijk gemaakt. 

Plaquette met de namen 
van de overvaller  
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Frieda Belinfante had de arrestaties niet afgewacht en was via Lille naar 
Zwitserland gevlucht. Samen met de Joodse vluchteling Tony van 
Praagh weet ze de Zwitserse grens illegaal over te steken. In Chaux de 
Fonds worden ze door de gendarmes in een hotel gearresteerd. De 
ambassade was gedurende het weekeinde gesloten, dus ze kunnen 
daar geen hulp vragen. Tony wordt teruggestuurd naar Frankrijk en aan 
de Franse politie overgedragen. De politie stuurt Tony naar het door-
gangskamp Drancy bij Parijs.  
 

Frieda noemt de naam van Hermann Scherchen. Dirigent Scherchen 
staat gerant voor haar. Frieda wordt overgebracht naar het hotelkamp 
‘Mont Pelerin’ bij de Zwitserse stad Vevey.  
In het hotelkamp heerst een nare sfeer. Een sfeer van roddel en achter-
klap. Zij vindt het vreselijk in dit kamp. 
Frieda stuurt een telegram aan de naar Amerika geëmigreerde ‘oom’ 
Harold Beenhower in New York. Hij stuurt haar geld, waarmee ze een 
kamer in Neuchatel kan huren en het hotelkamp kan verlaten. Ze moet 
zich wel regelmatig melden bij de politie in Winterthür. 
Daar wacht Frieda het einde van de bezetting af. In augustus keert ze met 
een speciale bus terug naar Amsterdam. Haar appartement is vlak na haar 
vlucht naar Zwitserland door de SD doorzocht. Ze was tijdig gevlucht.  
 

Frieda probeert haar leven in Amsterdam 
weer op te nemen. Ze solliciteert bij de 
AVRO om orkestleider van het radio-
orkest te worden. Ze is de beste kandi-
daat, maar de orkestleden willen geen 
vrouw als dirigent. 
Frieda voelt zich niet meer thuis in Amster-
dam. Haar oom Harold Beenhower nodigt 
haar uit om naar New York te komen.  
Vervolgens heeft Frieda Belinfante in de 
Verenigde Staten een grote carrière als 
orkestleider en als muziekpedagoog. 
Ook ontmoet ze in Californië haar grote 
liefde, Bobby. 
Als u geïnteresseerd bent in dit bijzondere, onbekende leven van Frieda 
Belinfante, dan raad ik u aan haar biografie te lezen. 
 

Auteur Dick Wijers (ingediend door Rien Brak) 
 
 

 Een schitterend vergeten leven, de eeuw van Frieda Belinfante – Toni Boumans 
 Kleermaker van het verzet – Toni Boumans (Sjoerd Bakker) 

Frieda Belinfante als orkestleider 
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Berichten van buiten de eigen vereniging 
 

Tulpen wandeling 
 

De gemeenten Beemster en Purmerend zijn in april omgetoverd tot 
een kleurrijk tulpenfestijn ! De bekende Nederlandse voor-
jaarsbloem zet de stad volop in bloei. 
Maar liefst 20.000 tulpen in grote kuipen kleuren de straten, pleinen en 
winkelcentra van de beide gemeenten. De lokale tulpenkweker Nicolaas 
Hoeve Beemster vulde 160 kuipen en schalen met tulpen in het kleu-
renpallet van de huidige logo’s van Purmerend en Beemster.  
In de maand april zijn deze Hollandse voorjaarsbloeiers te bewonderen 
en kun je in de buitenlucht genieten van dit veelkleurige spektakel.  
 

Gilde Purmerend biedt samen met VISIT Beemster vanaf vrijdag 2 april het 
boekje met de twee Tulpenwandelingen aan voor € 5.00. Hierbij ontvang je 
tevens twee vouchers voor een kopje koffie of thee (to go) bij ’t Hoedje van 
de Koningin in Purmerend of Bij Moeders in Middenbeemster. 
 

Het boekje is verkrijgbaar bij:       
 VVV Purmerend/Museumwinkel. Aanmelden per mail aan win-

kel@purmerendsmuseum.nl waarna het boekje op een afgesproken 
tijd kan worden opgehaald. De winkel is open op dinsdag, woens-
dag en vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

 Bezoekerscentrum Beemster. Te bestellen via de webshop van Visit 
Beemster via www.visitbeemster.nl/shop 

 

Zie ook: https://purmerend.nl/genieten-van-tulpenroutes-purmerend...  
 

 
 

Eveline Tijmstra (links), wethouder van Purmerend  
en Aagje Zeeman (rechts), wethouder van Beemster  

 

Gemeente Purmerend 
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Puzzel nr. 8: Zweedse Puzzel 
 

 
 

Breng de letters uit de gelijkgenummerde hokjes 
over naar de hokjes hiernaast. Dit is de oplossing. 

 
Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90 
Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op Puzzel-
Brein verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich 
inschrijven voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein.  
Ga om deel te nemen uiterlijk op 4 mei naar 

 https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief  
 
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen 
aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de 
oplossing/uw naam/uw adres/uw telefoonnummer. 
 
Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder 
het Protocol klein Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn 
de privacyregels en de spelregels van Roniko BV van toepassing. Deze 
zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl 

1 2 3 4 5 6 7 
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Langste snelweg ter wereld is zo’n 30.000 kilometer lang 
 

De Pan-Amerikaanse snelweg is de langste ter wereld. Met een 
netwerk van tientallen wegen kan je van Alaska naar het zuidelijk-

ste punt van Argentinië reizen. 
De totale afstand is ongeveer 
30.000 kilometer door 14 lan-
den op het Noord- en Zuid-
Amerikaanse continent. Het is 
dan ook geen reis om even 
tussendoor te doen, de meeste 
mensen zijn er maandenlang 
mee bezig. Bovendien is het 
ook een redelijk gevaarlijke 
onderneming. 
 

Langste snelweg ter wereld 
Natuurlijk heeft de Pan-Ameri-
kaanse snelweg het officiële Guin-
ness Book of Records voor langste 
‘berijdbare’ snelweg, maar dat be-
tekent niet dat je het ook moet 
doen. Allereerst kom je de meest 
extreme klimaten tegen. Van de 

ijskoude vlaktes in Alaska naar de gevaarlijke Berg des Doods in Costa 
Rica en de ondoordringbare jungle van Panama. Deze jungle – ook be-
kend als de Darién – is zelfs zo onmogelijk dat een 160 kilometer van de 
route eigenlijk niet begaanbaar is. Nou ja, het kan, maar wordt zeer afge-
raden. Een makkelijke roadtrip zal het dus niet worden. 
Als je alle extreme weersomstandigheden overleefd moet je zo nu en 
dan ook nog rekening houden met de andere gebruikers van de wegen. 
Bijvoorbeeld drugskartels of overvallers. Tja, we kunnen het nu een-
maal niet mooier maken dan het is. Ook andere weggebruikers kunnen 
een gevaar vormen en veroorzaken regelmatig ongelukken. 
 

Recordtijden 
Met zo’n prachtige route is het eigenlijk zonde om een record te willen 
vestigen op deze langste snelweg ter wereld. Toch staat dat op naam 
van Tim Cahill en Garry Sowerby in 23 dagen, 23 uur en 43 minuten. 
Als je de motor pakt is de snelste tijd 34 dagen. Mocht je echt gestoord 
zijn dan kan je altijd nog fietsen. Michael Strasser deed het in 84 dagen, 
11 uur en 50 minuten. We hebben het ook niet verzonnen. 
 

Arris H. Kramer in Voeks Online, maart 2021 



 13 

NB En dan te bedenken dat Nederland van noord naar zuid zo'n 300 
kilometer lang en van oost naar west zo'n 200 kilometer breed is. De 
langste weg ter wereld is dus 100 keer zo lang als ons land. 

De redactie 
 

‘Om met de deur in huis te vallen’  
 

Met die woorden werd vroeger vaak een gesprek begonnen. Ik ben 
geboren op 12 april 1932, in de crisisjaren dus. De jaren gaan meetel-
len, sporten doe ik nog maar op een laag pitje. In het trouwboekje van 
mijn ouders sta ik genoteerd als nummer 16. Hierbij wil ik opmerken 
dat er maar twaalf regels in het boekje zijn om geboren kinderen in te 
vullen. Dus in de linkerbovenhoek van die bladzijde staat in kleine 
letters en een beetje schuin dat en wanneer ik geboren ben.  
 

Ik vind het leven ondanks alles waard om er nog te zijn. Alleen je ken-
nissenkring wordt wel kleiner, maar zo werkt dat. Ik heb dan ook geen 
moeite met al die beperkingen. Er zijn zoveel dingen die alleen gedaan 
kunnen worden. Mijn ouders hebben de juiste genen meegegeven en ik 
ben daar blij mee. In de Tweede Wereldoorlog was er ook wat ze nu 
noemen een lockdown. Toen ook een avondklok, je moest al om 18.00 
uur binnen zijn tot de volgende morgen 06.00 uur. Demonstreren was 
daar niet bij, je was zo opgevoed thuis dat je moest gehoorzamen en 
meer niet. Het was toen niet zoals tegenwoordig dat je alles zo’n beetje 
‘binnen handbereik’ had. Met je vrienden moest je je maar vermaken 
met knikkeren, landjepik, buutvrij spelen en daar genoten we van is mijn 
herinnering. Daarbij kwam, zolang je op de lagere school zat moest je 
van je ouders zomers om 19.00 uur binnen zijn en in de winter om 
18.00 uur en dat was ook 
gelijk bedtijd. Daar werd 
niet van afgeweken. Ik heb 
van alle beperkende voor-
schriften geen trauma ge-
kregen. Maar wel, dit is je 
plaats en niets anders en 
zo denk ik nog steeds. Ter-
wijl ik dit schrijf gaan er steeds meer herinneringen opborrelen over zo-
als het toen was. Mijn moeder wist precies wat haar kinderen nodig 
hadden en dat deed ze voortreffelijk. Dat kwam ook tot uiting in wat je 
kreeg te eten, precies wat je nodig had. Er waren geen dikke kinderen 
hetgeen uitmondde in een goede gezondheid.  
 

Jillis van Duuren in VoeksNieuws 
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Purmerends Museum 
 

Ben je (aspirant) kunstenaar en maak je graag landschappen? Dan 
is nu je kans om in een echt museum te hangen met je werk. Vanaf 
oktober 2021 organiseert het Purmerends Museum de tentoonstel-
ling Ode aan het Noord-Hollands landschap.  
Het museum nodigt inwoners uit Purmerend, De Beemster en omlig-
gende gemeenten uit om maximaal twee landschappen in te dienen die 
we (bij voldoende plek) in ons museum zullen tonen. Het kan gaan om 
schilderijen of tekeningen, maar ook om bijvoorbeeld sculpturen, bij 
voorkeur met een lokaal thema. De tentoonstelling is tot en met eind 
december te zien.  
Werken mogen maximaal 80 cm breed en 60 cm hoog zijn. Materiaal-
keuze en ondergrond of drager van het landschap is vrij. Voor werk dat 
moet hangen is een gedegen ophangsysteem achter het werk noodza-
kelijk. Uiterlijk 1 juni 2021 ontvangen we via info@purmerends-
museum.nl een foto van het werk of de werken, met daarbij het formaat, 
materiaal, uw naam, telefoon en e-mailadres en indien het een zwaar 
werk betreft ook het gewicht. Bij te veel inzendingen zal een commissie 
een keuzes maken uit het aanbod op basis van kwaliteit, aansprekend-
heid en/of verscheidenheid in de gehele tentoonstelling.  
Zie voor meer informatie en deelnamevoorwaarden: 
www.purmerendsmuseum.nl/Ode-aan-het-Landschap.  

 

Het Purmerends Museum 
 

 
 

Ingezonden landschap ‘Beemsterringvaart’ van Corine Dekker. 



 

(Advertentie) 
 

Onverwachte ontmoetingen  
 

De Tweede Kamerverkiezingen zijn inmiddels achter de rug. De afgelopen 
maanden heb ik veel geschreven over waardevolle zorg, het belang van cul-
tuur en over mijn kijk op een dienstbare overheid. Maar bovenal over de op-

gave voor de samenleving om te werken 
aan steeds een stukje meer samen.  
 

Landelijke verkiezingen brengen je ook op 
speciale plekken. Ik was de enige kandi-
daat van het CDA met Indische roots. 
Daardoor werd ik benaderd door het Indi-
sche maandblad Moesson die kandidaten 
van verschillende partijen portretteerden. 
Mijn oma is Indisch en mijn vader is in 
Indonesië geboren. Dit interview vormde 
voor mij de aanleiding om bij mijn ouders 
vragen te stellen over vroeger. Het is een 
onderwerp waar vroeger thuis niet over 
gepraat werd.  
 

Mijn opa ging op zijn zeventiende naar 
Nederlands-Indië om er onderwijs te geven. Daar werd hij verliefd op een van 
zijn leerlingen, mijn oma Agnes. Kort voor de oorlog werd mijn vader in Me-
dan geboren. Toen de oorlog afgelopen was kwam de opstand in Neder-
lands-Indië en waren zij als Nederlander niet veilig. Ze zijn gevlucht naar 
Nederland. Op vierjarige leeftijd is mijn vader weggehaald bij alles dat hem 
dierbaar was en kwam hij samen met mijn 
opa en oma terecht in een land waar ze niet 
welkom waren. Ze zijn arm geweest en 
hebben de eerste jaren ook met discrimina-
tie te maken gehad. 
 

De verhalen van mijn vader raakten me. 
Komt daar mijn rechtvaardigheidsgevoel 
vandaan en de wil te komen tot een samen-
leving waarin iedereen ertoe doet? Ik weet 
het niet. Kun je geschiedenis meedragen in 
je genen? Mijn wens is om nog een keer 
naar Indonesië te gaan. Dat zouden we 
afgelopen zomer met mijn gezin gaan doen. 
Start van de reis zou Medan zijn, op het eiland Sumatra. Door corona is deze 
reis niet doorgegaan. De verhalen over waar mijn roots vandaan komen ga ik 
zeker nog een keer ophalen. Als corona weer voorbij is.  
 

 Eveline Tijmstra, CDA-wethouder van Purmerend 
 

Eveline Tijmstra  
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