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Luchtfoto Linoleum – Krommenie – geen datering of andere opmerkingen 
 



 
Litho 44/50 Hembrug John de Jongh ‘83 
 
De in Nunspeet wonende en in Ermelo werkende kunstschilder/tekenaar 
John de Jongh legt zich de laatste tijd sterk toe op het vervaardigen van 
litho's in zwart/wit, zowel als in kleur! John de Jongh werd in 1935 te 
Rotterdam geboren, alwaar hij na lagere en middelbare schoolopleiding 
en een gedeeltelijke studie aan de Rotterdamse Akademie voor Beeldende 
Kunsten, verder privé werd opgeleid! 
In 1973 nam hij het besluit zich voor de volle 100 % aan de schilderkunst 
te wijden. Dit lukte hem mede door het aanvaarden van alle mogelijke 
opdrachten, zoals portretten, landschappen, jachttaferelen, zeegezichten 
en stillevens. Door middel van deze opdrachtservaringen wist hij zich te 
ontwikkelen tot een schilder met een goed gevoel voor technische 
bekwaamheid, die vanuit zijn perfektionistische instelling elk onderwerp 
dat zijn ogen kunnen waarnemen, op realistische wijze wil weergeven, 
waartoe de lithografie als kunstvorm hem zeer aanspreekt. 
 
Deze litho werd in een exclusieve oplage vervaardigd, in opdracht van:  
 
De Boer en Zonen bv 
Purmerweg 15 / Postbus 11 
1440 AA Purmerend 

 
 
 



 
Enveloppe van:  
 
Rijksarchief in Noord Holland 
Kleine Houtweg 18 
2012 CH Haarlem 
 
Geadresseerd aan: 
 
Ver. tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek 
Kruisstraat 55 
1561 PH Krommenie 
 
 
Titel ‘Hembrug mei 1983’ H. Blokker 15/100 
 

 
  
 

 
 
 
 
 



Het is opvallend dat, ondanks de nog steeds hoge werkeloosheid, 
hoe langer hoe meer het geluid wordt gehoord 

dat men het zo verschrikkelijk druk heeft. Kennelijk is het echt waar  
dat de bedrijvigheid weer toeneemt. Wat echter ook toeneemt  

is een andere bedrijvigheid, want vele mensen doen drukker, zijn  
lawaaiiger, leven jachtiger. 

Als contrast met de drukte, kozen wij voor deze ets, die de rust en  
stilte uitbeeldt in een dorpse sfeer. Zelfs heden ten dage, in onze  

bedrijvige Zaanstreek, kunnen we die rust nog tegenkomen in het  
oude, landelijke Assendelft. 

Laat die rust eens op u inwerken in de komende dagen van bezinning op 
datgene wat is geweest en op wat het nieuwe jaar ons 

brengen zal. 
 

Wij wensen u een prettig Kerstfeest en een gelukkig, voorspoedig en  
vooral gezond 1985. 

Direktie en medewerkers Blees kantoorinrichters bv  
Westzijde 33, Zaandam 

 
Assendelft 
Ets van Willem Jansen 


