
Na de 2e wereld oorlog werd door de 
voormalig Zaanse verzetsstrijders besloten om op 
gedenkdagen bloemen te leggen bij de 
verzetsmonumenten in de Zaanstreek. 
Zij vonden dat de herinnering aan het verzet tegen de 
naziterreur en de nagedachtenis aan de slachtoffers 
daarvan, niet mocht verslappen. 
Daarom werd in 1979 besloten tot de oprichting van 
stichting ‘Hoekmanfonds / Vrienden verzet 40-45’. 
In de statuten van deze stichting werd vastgelegd dat de 
aangegane verplichting: het leggen van bloemen op de 
gedenkdagen, zich zal uitstrekken tot het eind van de 
21e eeuw. 

Hoekman was de schuilnaam van verzetsstrijder 
Adriaan van Os. Adriaan hield zich in de oorlogsjaren 
bezig met het verkrijgen van voedsel voor het verzet, 
onderduikers en vrouwen en gezinnen die achterbleven. 

Door een televisie-uitzending in april 1980 over de 
aanslag door Jan Bonekamp en Hannie Schaft op 
politiecommissaris Ragut van de Duitse Sicherheitsdienst 
gingen er binnen de stichting stemmen op om het wat 
vervallen monument van Jan Bonekamp te vervangen 
door een dubbel monument voor Jan Bonekamp en 
Hannie Schaft. 

(Zie ook http://monumentenspreken.nl/documentaires). 

Dankzij de ruimhartige financiële bijdrage van de Zaanse 
samenleving heeft stichting ‘Hoekmanfonds / Vrienden 
verzet 40-45’ er toen voor kunnen zorgen dat dit dubbel 
monument er kwam (Westzijde tegenover de 
Doopsgezinde kerk). Ook ging zij de verplichting aan om 
er voor te zorgen dat dit monument in goede staat bleef. 

In 1995, toen veel oudverzetsstrijders al waren overleden 
en de bestuursleden van stichting ‘Hoekmanfonds / 
Vrienden verzet 40-45’ te oud werden, zijn de statuten 
gewijzigd en is de stichting gelieerd aan de Rotary Club 
Zaandam. Adriaan van Os was daar lid vanaf 1952 tot 
1990. 

De nieuwe stichting hield dezelfde naam en 
hetzelfde doel. Naast het leggen van bloemen bij de 
monumenten op gedenkdagen kwam daar nu ook het 
onderhouden van het dubbel monument bij. 
In elk geval tot het eind van deze eeuw.

  Hoekmanfonds



Opdat wij niet 
vergeten

Help de herinnering levend te houden. 
steun ons met 15,- per jaar.

Stichting ‘Hoekmanfonds / Vrienden verzet 40-45’ kan haar 
werk doen dankzij donaties. Bent u het eens met het 
gedachtegoed van de stichting wordt dan voor minimaal 
€15,- per jaar donateur. 

Dat kan door het invullen van bijgevoegde donateurskaart 
of het sturen van een mail naar de secretaris van de stichting 
‘Hoekmanfonds / vrienden verzet 1940-1945’ 
(prive@faboom.nl) onder vermelding van donateur 
Hoekmanfonds. Door het leggen van bloemen bij de
verzetsmonumenten maakt het Hoekmanfonds uw bijdrage 
zichtbaar.

Het Hoekmanfonds heeft een ANBI-status. 
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