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JOLANDA EN CLAUDIA WETEN WEL BETER! 
’n Tipje van de sluier opgelicht   

  
door Frans Holtkamp 

 
 
 

 
Als je Kees vroeg ‘Wat doe je op de fa-
briek?’ was het antwoord steevast ‘Wer-
ken!’ Maar wat voor werk? Joost mag het 
weten. Kees (21 januari 1934 - 28 juli 2010) 
is mijn oudste broer. Over zijn werk bij de 
Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritus-
fabriek, later Gist-Brocades geheten, in 
Delft, vóór het in 1998 door DSM overgeno-
men werd, lag altijd al een sluier van onwe-
tendheid. Nu niet meer. Zijn oud-collega’s 

Jolanda Koedood en Claudia van den Goorbergh hebben er een boekje over 
opengedaan. De tip kwam van Jan Holtkamp: ‘Neef, je moet eens gaan praten 
met Jolanda Koedood hier in Schip-luiden. Die heeft Kees op de Koninklijke Ne-
derlandse Gist- en Spiritusfabriek goed gekend’.  
 
 
CONTACT 
 
Het contact met Jolanda is snel gelegd. Zij seint de andere oud-collega en inmiddels 
vriendin, Claudia, in. Ik stap op een klamvochtige maar zonnige novembermorgen op 
de fiets richting Schipluiden. Eenmaal op de afgesproken plek, hoef ik niet aan te bel-
len, want voor ik mijn fiets voor Jolanda’s huis op slot doe ben ik al gesignaleerd en 
gaat de voordeur open. We maken kennis en Jolanda duikt haar keuken in om koffie 
voor me maken. Intussen wordt ik door Storm, gisteren nog een pup en nu een jong-
volwassen stabij van zeven maanden, besprongen, besnuffeld en gelikt. In een mum 
van tijd heeft hij mijn schoenveters losgetrokken. Toch zie ik tijdens deze diervrien-
delijke belemmering in mijn bewegingen kans mijn voicerecorder uit te pakken en 
startklaar te maken. Inmiddels heeft Jolanda koffie geserveerd en kan het gesprek 
beginnen. Ik leg uit wat ik graag zou willen weten en zij meldt dat Claudia vanuit 
Maasland naar Schipluiden op weg is. ‘Jolanda, doe jij dan maar eerst je verhaal’, 
reageer ik.  
 
 
IK PRIKTE ER DOORHEEN 
 
‘In 1985 ben ik bij Gist-Brocades gekomen’, begint Jolanda. ‘Ik was toen pas negen-
tien jaar. Het was mijn eerste baan. Ik begon er als secretaresse, maar dat was niet 
écht mijn ding. Gelukkig ben ik op de Afdeling Verkoop snel desk manager geworden 
en in die hoedanigheid werkte ik samen met het Gist Productiebedrijf. Daar kwamen 
de gistextracten vandaan die de hele wereld over vlogen of juist per boot vervoerd 
werden. Ik moest ervoor zorgen dat de klanten op tijd hun bestelling gistextracten 
ontvingen. Kees was bij dat Gist Productiebedrijf ingeschakeld. Hij maakte monsters 
van de gistextracten. Die extracten zijn een natuurlijk product, dus kon er ook veel  
afgekeurd worden.  Elk product werd  getest en gekeurd. Hiervoor was ook een proef-  
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commissie in het leven geroepen. Ik mocht van die groep deel uitmaken, omdat ik 
goed bitter kan proeven. Wie niet van tonic, grapefruit en dat soort vruchten houdt is 
daar goed in. Kees zorgde ervoor dat al die monsters per productieproces klaarston-
den. Dat waren er meestal een stuk of zes. Die moesten wij proeven en vergelijken 
met het basismonster.’  
 
Mijn vraag ‘Wat kun je je nog meer van Kees herinneren?’ beantwoordt Jolanda als 
volgt: ‘Kees was een forse man met opvallend grote handen. Hij kwam altijd op de 
brommer vanuit Wateringen naar Gist-Brocades. Hij mopperde veel. Het leek alsof hij 
nooit iets wilde doen. Als ik zei ‘Kees, ik heb wat monsters nodig’ was het ‘Huh’ of 
‘Nou, dat ga ik niet doen’ of ‘Ik ga met pensioen’. Dat dus. Maar hij deed het altijd 
wel. Ergens vond ik dat grappig. Ondanks dat was hij een schatje. Ik houd wel een 
beetje van die mopperaars. Ik kon er doorheen prikken. Maar als je hem een compli-
mentje gaf, kon hij dat, ook al was dat op een norse manier, toch wel waarderen. Hij 
deed uiteindelijk alles voor je. Niet voor iedereen, maar ik was nog jong, he. Ik denk 
dat hij een zwak voor me had. En voor Claudia. Maar dat vertelt ze zo meteen zelf 
wel. Claudia werkte in het lab. Die deed hetzelfde werk. Kees voerde dan uit wat zij 
aangaf. Hij had een vrij baantje. Hij kwam en ging. Iedereen van het Gist Productie-
bedrijf was altijd aan het mopperen. Die mensen wilden liever vandaag dan morgen 
met pensioen, maar toch deden ze allemaal gewoon hun werk’. 
Ik vraag Jolanda waar Kees nog meer goed in was dan alleen maar mopperen. Haar 
antwoord: ‘Hij werkte nauwkeurig en deed wat er van hem verwacht werd. Wat Kees 
bij Gist-Brocades nog meer deed, weet ik niet. Wel herinner ik me dat hij altijd over 
het terrein fietste. Hij deed tijdens zijn werk alles op de fiets. Hij liep eigenlijk nooit. 
Hij zat ergens in een bijgebouw. Daar had hij een kamertje. Hij werkte er met colle-
ga’s samen’. 
Jolanda weet zich ook dít nog te herinneren: ‘Kees wilde nooit naar feestjes. Hij was 
niet in voor een gezellig gesprekje, zo van ‘Hoe gaat het met je?’ ‘Huh, hoezo?’ Kees 
opereerde graag alleen. Hij was een einzelgänger, liet zich liever niet aansturen. Je 
had vroeger meer van die markante figuren, mensen die hun eigen ding deden’. 
 
 
KEES, SAVOURY INGREDIENTS EN DE POSTKAMER 
 
Claudia is inmiddels binnengekomen. Haar werkplek bij Gist-Brocades was een ge-
bouw van drie etages hoog langs het water. ‘Op de begane grond werkte ik op de af-
deling Savoury Ingredients. Daarboven was de proefbakkerij en daar weer boven het 
kantoor. Savoury Ingredients was de afdeling van de hartige smaakstoffen op basis 
van gist. Ik deed toepassingsonderzoek met die producten. Die werden in zakken van 
vijfentwintig kilo afgevuld, maar klanten die iets wilden proberen, hadden aan een 
klein beetje genoeg. Uit die zakken werd dan iets van het product gehaald en verdeeld 
over potten van allerlei maten. Die potten moesten van etiketten en een productbe-
schrijving worden voorzien. Het moest allemaal geregistreerd worden binnen een be-
paald kwaliteitssysteem. Iedereen moest weten uit welke zak iets gehaald was. Dat 
leek eenvoudig, maar was het niet. Het moest heel netjes en gestructureerd gebeuren. 
Want als een klant het product met een bepaalde soep mengde, moest de smaak na-
tuurlijk wel hetzelfde blijven. En als er iets aan de  hand was,  moest dat teruggevon-
den kunnen worden. Aanvankelijk deed ik dat samen met Peter, maar het werk groei-
de en groeide maar. Toen kwam Kees om de hoek kijken.  
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Hij kwam van een andere afdeling. Ik weet niet precies 
welke, maar het zou de bakkerij weleens kunnen zijn. 
Proefsessies deed ik met een aantal andere mensen, zo 
van ‘heeft dit product nog wel dezelfde smaak als de vo-
rige keer of niet?’. Jolanda: ‘Daar deed ik ook weleens 
aan mee’.  
Claudia vervolgt: ‘Kees deed het praktische werk, zoals 
de monstervoorbereiding. En hij verpakte de monsters, 
deed er een etiket op, beschreef het product volgens een 
bepaald format en zorgde ervoor dat de monsters naar de 
postkamer gingen voor verzending. Hij kreeg bijvoor-
beeld aanvragen als ‘Klaartje uit Japan wil een kilo van 
product A hebben’. Dan zorgde hij voor de fysieke af-
werking richting postkamer. Zoals ik al vertelde, nam 
het werk bij Savoury Ingredients alleen maar toe: er stond een kast met kleine potten, 
grote potten, kleine zakken en grote zakken. Die werd al snel te klein. Dus werd die 
op een gegeven ogenblik naar een grotere ruimte verplaatst. Daar stond ook een bu-
reau. Kees is daar naar toe verhuisd. Dat monsterhok was zijn kantoortje. De entree 
was aan de buitenkant. In die ruimte werden eerst griepprikken gegeven door de be-
drijfsverpleegkundige’. Jolanda vraagt: ‘Stuurde jij Kees aan?’ Claudia: ‘Nee, ik denk 
dat Aad dat deed. Die stuurde de proefbakkerij aan. Kees viel daaronder, vermoed ik’.  
Jolanda en Claudia: ‘We waren jonge meiden. Kees was gewoon onze collega. Kees 
deed wat van hem gevraagd werd, niet meer en niet minder ook. Maar hij deed zijn 
werk wel goed’. Claudia voegt eraan toe: ‘Én volgens de klok. Geen minuut eerder en 
geen minuut later. Ik was daar zelf helemaal niet mee bezig. Misschien herinner ik het 
me daarom. Dan zei hij: ‘Dat kan nu niet meer, dat doen we morgen wel’. Of: ‘Wie 
bedenkt dat nou om vijf voor vier’. Zo reageerde hij’. 
 
We hebben het tot slot over zijn contacten met andere collega’s. Kees leek er niet veel 
vrienden te hebben. Claudia: ‘Hij hoorde officieel niet bij onze afdeling. Misschien 
daarom. Maar hij ging volgens mij wel regelmatig naar de jongens die boven mij za-
ten, die van de bakkerij. Dat waren allemaal mannen, bakkers. Daar had ie wel meer 
feeling mee’.  
 
  
BESLUIT 
 

Kortom, Jolanda en Claudia vertellen over het kleine deel van 
het bedrijf waar zij werkzaam waren of mee samenwerkten: het 
Gist Productiebedrijf en Savoury Ingredients. Kees was er ‘ge-
dropt’. Hij kwam van een andere afdeling. Welke? Wie het weet 
mag het zeggen. Hij zal beslist meer gedaan hebben bij Gist-
Brocades. In het familiegeheugen zijn flarden informatie blijven 
hangen over de ‘tapperij’, ‘alcoholbereiding’ en ‘oude jenever’. 
Meer weten we niet. Jolanda en Claudia hebben een tipje van de 
sluier opgelicht. Maar er is aan die sluier van onwetendheid nog 
heel wat te tillen. Ik wacht maar weer op een telefoontje van 
neef Jan uit Schipluiden.  
 

 

 
‘Hij kwam van een andere afdeling. 
Ik weet niet precies welke.' 

 
In ieder geval heeft Kees 
van jongs af aan iets met 
bakkers gehad. 

 


