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INDUSTRIE, KUNST EN FOTOGRAFIE 

Dit nummer van Zaans Erfgoed is een special ter gelegenheid 

van de tentoonstelling ‘Een Positief Beeld, de Zaanse industrie 

van wederopbouw tot welvaartsstaat gezien door de ogen van 

fotograaf Peter Marcuse’. Jur Kingma, een van de initiatief -

nemers van deze tentoonstelling, is voor dit nummer gastredac-

teur en leidt een en ander zelf bij u in.

Hoewel de fotografie zelf een product was van de indus-

triële revolutie werd industriefotografie in 1966 in een 

Duits leerboek nog omschreven als een jonge discipline. 

En dat terwijl er al vanaf het midden van de negentiende 

eeuw beroemde foto’s van industriële objecten zijn. 

Ook reclame heeft een lange geschiedenis. Verbeterde druktechnieken in de negen-

tiende eeuw leidden tot een explosie van nieuwsbladen, die een belangrijk medium 

voor reclame werden. Voor reclame-uitingen werd vooral gebruik gemaakt van teksten 

en tekeningen. 

De echte doorbraak van de fotografie in de reclame kwam in 1922 in de Verenigde 

Staten en Japan. De kunststroming modernisme kreeg al vroeg invloed op de reclame-

fotografie. In het Amerikaanse modernisme waren invloeden te vinden van futurisme, 

kubisme, vorticisme (een stijl met als hoofdkenmerk geometrische abstractie) en 

expressionisme. In Europa werd het modernisme in de reclamefotografie beïnvloed 

door het Russische constructivisme, De Stijl, Art Deco en Bauhaus. Een Nederlandse 

exponent was Piet Zwart. In politieke propaganda werd vanaf 1917 al uitvoerig 

geëxperimenteerd met fotomontages. Onder invloed van fotografen als Charles Sheeler, 

Margaret Bourke-White en Lewis Hine ontstond in de Verenigde Staten een soort cultus 

van de machine. Dit leidde bij de directeuren van grote bedrijven tot de ontdekking 

van de fotografie als een manier van positieve beeldvorming van industrie en techniek.

Bij de geschiedenis van de industriefotografie lijkt de nadruk vooral te liggen op de 

ontwikkeling van de stijl. Maar nieuwe technische mogelijkheden vergrootten de 

expressiemogelijkheden van de fotografie. Niet alleen de verbetering in de camera-

techniek en het lichtgevoelige materiaal speelde een belangrijke rol. Minstens zo 

belangrijk waren verbeteringen in de druktechniek, die de komst van geïllustreerde 

bladen mogelijk maakten. In Amerika leverden bladen als Look en Life een belangrijke 

bijdrage aan de beeldvorming van de industrie. Na de deelname van de Amerikanen 

aan de bevrijding van Europa en het daaropvolgende Marshallplan kwamen deze 

ideeën ook naar Europa.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond dus een heel nieuw klimaat voor reclame, 

marketing en communicatie. Ook de Zaanse industrie greep toen haar kansen. Er was 

zelfs sprake van een derde gouden periode van de Zaanse industrie. Nieuwe producten 

waren klant-en-klare soepen, vlugkokende rijst, keukens, parketvloeren, nieuwe 

linoleum  soorten en talloze andere innovaties. Het was ook de tijd waarin de avant-

garde  kunst  stromingen uit de jaren tussen de wereldoorlogen in toenemende mate 

de reclame gingen beïnvloeden. Fotografie werd gebruikt voor verkoopcatalogussen, 

documentatie, instructiemateriaal, reclame, public relations, opleiding en onderzoek. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de vraag van de Zaanse industrie groot genoeg voor in 

ieder geval één gespecialiseerde fotograaf. In deze pioniersfase was Peter Marcuse de 

eerste Zaanse beroepsfotograaf die zich op de industrie richtte. Zijn beelden tonen een 

tijd van optimisme en geloof in vooruitgang. Alle aspecten van reclame, communicatie, 

documentatie en vormgeving komen aan de orde. Zijn werk is vanaf 10 oktober 2013 te 

zien in het Zaanse Museum. (fotografie Jan Engels)
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een factor vijf. Er trad een relatieve verschuiving op binnen het 

consumptiepatroon. In 1948 werd 48% van het huishoudbudget 

besteed aan voedings- en genotmiddelen, terwijl dit in 1973 nog 

maar 25% was. Het percentage dat werd besteed aan duurzame 

consumptiegoederen, bleef relatief gelijk. De post ‘overige 

goederen en diensten’ steeg van 32% naar 53%.2 

De maakindustrie of nijverheid is in feite de mechani satie van 

het ambacht, waarin werktuigen, aangedreven door ex terne 

krachtbronnen zoals stoommachines, werden inge schakeld bij 

het vervaardigen van producten. In Neder land ont wikkelde 

de maakindustrie zich relatief laat, in de negen tiende eeuw 

werden handel en landbouw nog veel belang  rijker gevonden. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog voerde de regering een actieve 

industrialisatiepolitiek, vooral om het enorme arbeids-

overschot uit de landbouw en de bevolkingsgroei op te vangen. 

DE ZAANSE MAAKINDUSTRIE EN DE ONTWIKKELING 
VAN DE BEVOLKING

De Zaanse maakindustrie kende de volgende bedrijfstakken: 

houtzagerij, schaverij- en houtproducten, oliefabrieken, 

meel-, rijst-, gerst-, cacao-, chocolade- en havermoutfabricage, 

fabricage van papier- en papierwaren, zeep, verf en lak. Die 

boden werk aan een steeds groeiend aantal mensen. Zij vingen 

niet alleen het eigen geboorteoverschot van de streek op – ook 

in de Zaanstreek sloeg de naoorlogse babyboom toe – maar 

wierven ook actief nieuwe werknemers uit de rest van Neder-

land. Al met al groeide de Zaanse bevolking van 78.350 mensen 

in 1940 tot 126.897 in 1970. Tot ongeveer 1959 kwamen de meeste 

nieuwe Zaankanters uit de drie noordelijke provincies, in de 

volgende tien jaar maakten vooral Amsterdammers de dienst 

uit.3 Daarnaast kwam er nog een groot aantal forensen van 

buitenaf werken in de Zaanse industrie, in 1960 waren dat 

er 7320. Het forensenverkeer andersom bedroeg ongeveer de 

helft daarvan. Knelpunt op de Zaanse arbeidsmarkt was dat 

de Zaanse industrie vooral gebruik maakte van ongeschoolde 

of geoefende arbeiders. De deelname van de Zaanse jeugd aan 

lager en middelbaar technisch onderwijs lag boven het landelijk 

De ‘jaren vijftig’ roepen veel tegenstrijdige beelden op. De één 

denkt aan de roman De Avonden van Gerard van ’t Reve, nette 

armoede, bekrompenheid en een benauwende verzuiling. De 

ander ziet de komst van de Donald Duck in 1951, Amerikaanse 

cowboyfilms, Coca Cola, nylonkousen en de BIC-ballpoint als 

beeldbepalend. Het was ook de tijd van grootschalige emigratie 

naar Canada en Australië. De jaren zestig zijn de tijd van 

hippies, de komst van de pil, de eerste auto of de muziek van 

de Beatles, maar ook van de Koude Oorlog, ‘de Bom’ en enorme 

milieuvervuiling. Historici spreken tegenwoordig over de 

‘lange jaren vijftig’ het tijdperk tussen het einde van de Tweede 

Wereldoorlog, 1945, en de economische crisis van 1973, die de 

aanleiding was voor het ontstaan van het ‘poldermodel’. Na de 

oorlog werkte 50% van de bevolking in de industrie. Nu is dat 

nog maar 20%. In dit artikel komen aan de orde de naoorlogse 

wederopbouw en de betekenis van de Zaanse ‘maakindustrie’ 

voor de consumptiemaatschappij. 

VAN OORLOGSECONOMIE NAAR WEDEROPBOUW
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse economie 

een onderdeel van de Duitse oorlogseconomie. Het gevolg was 

een geleidelijke verschraling van de consumptiemogelijkheden. 

In het laatste oorlogsjaar stortte de Nederlandse economie 

in. In 1946 was de productie van de Nederlandse nijverheid 

nog maar 75% van die van 1938. De productie zou snel stijgen 

en omgerekend naar het economische topjaar 1929 bedroeg 

in 1945 de productie 30%, om in 1947-1948 al weer op 100% uit 

te komen. In 1957 was de productie gestegen tot 200% van 

die van 1929. De grootste groei in de naoorlogse periode zat 

bij de metaal- en de voedingsmiddelenindustrie. De verf- 

lak- en vernisindustrie en de zeepindustrie volgden in grote 

lijnen het patroon van de voedingsmiddelenindustrie. De 

productie van karton en papier steeg spectaculair.1 Hoewel 

de bedrijfswinsten tussen 1950 en 1970 weinig stegen, was de 

stijging van de financiële reserves en het aandelenkapitaal van 

de naamloze vennootschappen spectaculair. De koopkracht 

van de gezinnen steeg ook heel sterk: tussen 1948 en 1960 met 

Rokende schoorstenen en 
stoere werkers

De Zaanstreek in de tijd van Wederopbouw naar 
Welvaartsstaat 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de Zaanse industrie snel op gang. De Zaanstreek was een belangrijk centrum 

van maakindustrie. De koopkracht van de Nederlandse bevolking steeg aanmerkelijk. Door de komst van 

zelfbedieningswinkels en supermarkten werden verpakte producten in standaardverpakkingen steeds 

belangrijker. De Zaanse industrie maakte in die tijd vooral gebruik van ongeschoolde arbeid. Mechanisatie en 

automatsering speelden nog een bescheiden rol. 

Door Jur Kingma

Foto’s: archief Peter Marcuse

Bedrijven maakten soms een wat chaotische indruk. Door de snelle groei 

ontstond een bonte mengeling van gebouwen waar nut belangrijker 

was dan vormgeving. Hier is nog te zien dat de voormalig olieslagerij De 

Kroon is opgenomen in de stijfselfabriek De Bijenkorf. Het kustvaartuig 

Wexford onderhield een wekelijkse verbinding met een bedrijf van 

Honig in Boston in Lincolnshire in Engeland.

Zo zag de Zaanstreek zich graag: rokende schoorstenen als symbool van 

de weder opbouw na de oorlog. De Koger Hem met de stijfselfabriek De 

Bijenkorf van Honig. 

Stoommachines speelden nog een belangrijke rol in de Zaanse industrie 

tot halverwege de jaren zestig. Dit is de centrale stoommachine in 

de stijfselfabriek de Bijenkorf van Honig in Koog aan de Zaan. Via de 

kabeldrum worden drijfwerken op verschillende verdiepingen in 

de fabriek aangedreven. Vandaar worden de machines via riemen in 

beweging gebracht.
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was een eigen loswal in gebruik genomen, zodat zeeschepen 

het gezaagde hout met eigen kranen konden lossen. De afzet 

van deuren, keukens en vloeren was sterk afhankelijk van de 

gang van zaken in de woningbouw. In 1966 werden voor het 

eerst sinds jaren minder nieuwbouwwoningen in aanbouw 

genomen. De triplexproductie had last van de stagnatie in 

de meubelindustrie en de jachtbouw. In de metaalindustrie 

waren de ontwikkelingen gunstig, hoewel de scheepsbouw het 

moeilijk begon te krijgen. In de elektrotechnische industrie, de 

orgelbouw en de linoleumindustrie was de situatie bevredigend. 

De verfindustrie ondervond de invloed van de teruggang in de 

bouwnijverheid. In de papierindustrie en de grafische industrie 

hadden grote investeringen plaatsgevonden. De cacaofabrieken 

waren het hele jaar bezet. De olie-industrie kreeg last van de 

ontwikkelingen in de EEG, waarbij de Italiaanse olijfolie werd 

gesubsidieerd. De traditionele grondstof lijnzaad vertegen-

woordigde nog maar 9% en werd behalve door de soja, die 55% 

vertegenwoordigde, verdrongen door kopra en palmpitten. 

De mengvoederindustrie steeg spectaculair door de stijging 

van de rundveestapel, ook onder invloed van de EEG. Maar de 

meelfabrieken spraken hun zorgen uit over de komst van de 

EEG. Ook in de koek- en beschuitsector begon men de invloed 

van de EEG te merken. 

INDUSTRIALISATIE EN DE DEMOCRATISERING 
VAN CONSUMPTIE

De hogere standen hebben in het verleden naast de basislevens-

behoeften pap, brood, vis en bier ook altijd luxe zaken geconsu-

meerd zoals wijn, gevogelte en vruchten. Later kwamen daar 

exotische producten zoals specerijen, koffie, thee en cacao bij. 

Door de kostendaling van het transport over zee, de langzaam 

verbeterende koopkracht en innovaties in de industriële ver-

werking kwamen deze producten geleidelijk binnen het bereik 

van de middenklasse en later ook van de arbeidersklasse. De 

bereiding van dagelijkse levensbehoeften zoals brood, beschuit 

en bier werd geïndustrialiseerd. De distributieketen bleef 

aanvankelijk ongewijzigd. De fabrikanten verkochten in bulk 

aan groothandel en winkeliers of aan exporteurs.

gemiddelde, zodat jonge mensen een baan buiten de Zaanstreek 

moesten zoeken. In de Zaanstreek werd, net als in de rest van 

Nederland, het tekort aan ongeschoolde arbeiders aangevuld 

door het aantrekken van buitenlandse arbeiders. In 1969 was 

het percentage buitenlands arbeidskrachten in de Zaanstreek 

gestegen tot 9,6%.

Volgens de Centrale Werkgroep Structuurplan Zaanstreek 

werd in 1960 75% van het regionale product geleverd door de 

industrie. Sindsdien is het relatieve belang van de industrie 

achteruitgegaan. Opvallend is dat de daling van de werkgelegen-

heid zich vooral voordeed in de metaalindustrie en de scheeps-

bouw en dat de grafische industrie relatief f link steeg.

In de periode 1966-1969 begon de hoogconjunctuur te dalen. In 

de Zaanstreek ging dat wat sneller dan in de rest van het land. 

De Centrale Werkgroep Structuurplan zag drie oorzaken voor 

de relatieve achteruitgang in de Zaanstreek:

• De opkomst van mechanisering, die ervoor zorgde dat er 

minder behoefte was aan ongeschoolde arbeid. 

• Familiebedrijven konden niet altijd voldoende kapitaal 

bijeen brengen voor investering in de mechanisering.

• Het aantal nieuwe bedrijfsvestigingen was zeer gering. 

Juist nieuwkomers zorgen voor dynamiek en werkgelegen-

heid. 

De bevolking, ook de beroepsbevolking van de Zaanstreek, 

groeide in de 10 jaar na 1960 met een kwart. Ondanks de geringe 

teruggang van de economische bedrijvigheid was er een lage 

werkloosheid. Dat had te maken met de steeds groter wordende 

groep Zaankanters die in Amsterdam ging werken. Het volume 

van de forensenstroom keerde om; dagelijks reisden nu veel 

meer mensen naar Amsterdam dan andersom. Daar steeg het 

aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners van 402 naar 412. De 

stijging deed zich met name voor in de dienstensector. 

ZICHTBARE TEKENEN VAN VERANDERING
In haar verslag over de werkzaamheden in het jaar 1966 merkte 

de Kamer van Koophandel op dat het Hoogheemraadschap 

een nieuwe taak had gekregen, namelijk de bestrijding van 

de vervuiling en verzilting van het oppervlaktewater. Daarom 

werd het Zaangemaal gebouwd. Er werd gewerkt aan een 

streekplan voor het Noordzeekanaalgebied.4 In zijn jaarrede 

noemde voorzitter G.A.A. Kaars Sijpesteijn als verbeteringen 

voor de leef baarheid in de Zaanstreek de opening van 

restaurant ‘De Hoop op de Swarte Walvis’ op de Zaanse Schans, 

de ingebruikname van de Coentunnel, de bouw van een 

sporthal in Wormer, een overdekt zwembad in Wormerveer 

en een nieuwe aula bij het Zaanlands Lyceum. Uitvoerig ging 

hij in op de vervuiling van het oppervlaktewater. De kosten 

voor de afvoer van vuil water zouden zeer sterk gaan stijgen. 

Dat werd onbetaalbaar voor de industrie. De werkloosheid was 

gestegen van 0,3 tot 0,6%. Landelijk was dit 2,8%. De grootste 

werk loosheid zat in de bouw. Het aantal forensen nam toe 

en de middenstand begon dit te merken. Er was een f link 

gebrek aan industrieterreinen in de Zaanstreek. Wat betreft 

de houthandel werd opgemerkt dat er sinds 1910 geen inves-

teringen in de haven waren gedaan. De aanvoer was met 30% 

gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Bij William Pont 

De Zaanstreek was nog tot de jaren zestig het 

domein van ongeschoolde arbeid. Vier man 

zijn bij Bruynzeel bezig om met de hand een 

dekschuit met hout te lossen. 

Om het tekort aan mannelijke arbeiders 

op te vullen werden in toenemende mate 

vrouwen in de Zaanse industrie aangenomen. 

Deze dames zijn aan het werk bij een 

verpakkingsmachine in de zeepfabriek Hilko 

aan de Oostzijde in Zaandam.

Na de oorlog werden Amerikaanse automobielen met 

veel chroom ook statussymbool in de Zaanstreek. Deze 

foto maakte Peter ter gelegenheid van de opening van 

een tankstation aan de Provincialeweg in Zaandam.
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CONCLUSIE
In de wederopbouwperiode expandeerde de Zaanse industrie. 

Er kwam een sterke oriëntatie op consumentenproducten. De 

snel toenemende welvaart creëerde daar een expanderende 

markt voor. In het kielzog van het Marshallplan kwamen allerlei 

zaken als marketing mix5 en nieuwe vormen van reclame naar 

Nederland. Het grootwinkelbedrijf creëerde allerlei nieuwe 

vormen van distributie van voedings- en genotsmiddelen. 

In 1966 kreeg de Zaanstreek een moderne verbinding met 

Amsterdam. De industrie kon nauwelijks meer groeien door een 

gebrek aan industrieterrein, industriële waterverontreiniging 

eiste haar tol en de EEG kreeg steeds meer invloed op de ontwik-

kelingen. In de Zaanse fabrieken werd nog voor een groot deel 

gebruik gemaakt van ongeschoolde en ambachtelijk geschoolde 

arbeid. Daartoe hoorde ook een toenemend aantal vrouwen, 

hoewel daar geen precieze cijfers over zijn. 

Noten:

1 Centraal Bureau voor de statistiek, 75 jaar statistiek van Nederland 

(’s-Gravenhage 1975) 75-83.

2 Idem 122 - 136. 

3 Voor-ontwerp stuctuurplan Zaanstreek. (Zaandam 1970). 

Uitgebracht door de Centrale Werkgroep Structuurplan Zaanstreek 

op verzoek van het Ontwikkelingsschap Zaanstreek.

4 Economisch jaarboek van de Zaanstreek. Verslag van de kamer van 

koophandel en fabrieken voor Zaanland 1966 (Zaandam z.j.). 

5 Het gaat om de vier P’s: product, prijs, promotie en plaats die kunnen 

worden ingezet in de marketing van consumentenproducten.

De industrialisatie verbeterde de koopkracht. Slecht voedsel 

en regelrecht gebrek aan voedsel waren lang een bron van 

ziekte geweest. Het antwoord kwam geleidelijk in de vorm van 

overheidscontrole en van gestandaardiseerde producten, die in 

eenheidsverpakkingen werden afgeleverd. Hiermee kwam de 

merknaam op. Op zich waren merk (tekens) op producten ter 

garantie van kwaliteit al heel oud, zoals zilvermerken, water-

merken in papier en loodjes aan laken. Nu werden merknamen 

aan fabrieksproducten uit de voedsel industrie verbonden. Dat 

gaf impulsen aan marketing, reclame en consumentenbinding. 

Tegelijkertijd ontwikkelde zich de verpakkingsindustrie zoals 

de blikindustrie, de papierwaren industrie en de kartonnage. 

De volgende fase was de industrialisatie van gebruiksvoor-

werpen, die o.a. leidde tot de beschikbaarheid van vloerzeil en 

lino leum. In de USA werden al veel eerder allerlei zaken in  dus   -

trieel vervaardigd toen er hier nog sprake was van am bachts  -

werk. Bruynzeel was de eerste die dat overnam en onder delen 

van huizen, zoals keukens, gestandaardiseerd indus trieel 

ging produceren. Tussen 1945 en 1965 voltrok zich een nieuwe 

fase in de industriële productie van voedingswaren. Groot-

winkel  bedrijven lieten steeds vaker producten ver vaardigen 

die onder eigen merknaam werden uitgebracht. Bedrijven 

zochten daarom naar toegevoegde waarde van merk producten, 

zoals kant-en-klaar-producten en andere producten die het 

huishouden vergemakkelijkten. Dat gaf een nieuwe impuls aan 

de verpakkingsindustrie. En niet in de laatste plaats verwierven 

daardoor reclame en marketing een niet meer weg te denken 

positie in de economie. 

De Amerikaanse droom verwezenlijkt in Europa: 

een eigen huis naar eigen, moderne smaak 

ingericht. De welvaart in Europa werd mede 

vormgeven door Linoleum Krommenie, het 

huidige Forbo.

Links boven: Ook voor de gewone man 

kwam luxe binnen bereik. Bruynzeel maakte 

duurzaam hechthout, dat o.a. voor de bouw 

van kleine zeilbootjes werd gebruikt, soms via 

zelf bouwpakketten. 

Met de nieuwe keukens van Bruynzeel kreeg het 

bestaan van de huisvrouw de glans van glamour.

In de wederopbouwperiode veranderde het distributiepatroon van 

voedingsmiddelen en consumptiegoederen drastisch. Eerst kwamen 

de zelf bedieningswinkels en daarna de supermarkten. Albert Heijn 

probeerde zelfs enige tijd textiel via de supermarkt te verkopen. Daar 

was de tijd nog niet rijp voor.

Het werk van de huisvrouw werd lichter gemaakt doordat de industrie 

een deel van de voedselbereiding uit de keuken naar de fabriek haalde. 

Lassie-toverrijst met het bekende kookbuiltje is een voorbeeld van de 

industrialisering van huishoudelijke taken. Andere voorbeelden zijn 

vlugkokende macaroni en kant-en-klare soepen.
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EEN DONKERE TIJD
Het verhaal begint tegen de achtergrond van een van de don-

kerste perioden uit de moderne geschiedenis: het op komen  de 

nazisme in het Duitsland van de jaren dertig van de vorige eeuw. 

De vader van Peter, Hans Marcuse, was afgestu deerd chemicus1 

en eigenaar van het bedrijf Tetenal Fotowerk in Duitsland.2 Hij 

verrichtte pionierswerk op het gebied van een meer effectieve 

en goedkopere productie van fotografisch film materiaal voor 

een breder publiek. Daarnaast was fotografie ook zijn hobby.

Zijn joodse afkomst vormde echter een probleem. Hierdoor 

werd zijn bedrijf geconfisqueerd en was ieder vooruitzicht op 

een normale toekomst verkeken. In 1933 vluchtte hij daarom 

met zijn vrouw, die op dat moment in verwachting was, naar 

Zaandam. Dit was een logische keuze, omdat het voor hem 

daar gunstig was om als chemicus werk te vinden in de toen 

al bloeiende Zaanse industrie. Het was hier dat Peter werd ge-

boren. Ondanks de naziterreur heeft het gezin de oorlog goed 

doorstaan.3

EEN TIJD VAN VORMING
Na het behalen van het diploma HBS-B aan het Zaans Lyceum 

moest Peter een beroepskeuze maken. Hij had al enige ervaring 

met fotografie, mede aangewakkerd door de hobby van zijn 

vader. Hij had al vroeg een camera tot zijn beschikking en foto-

grafeerde in zijn vrije tijd in o.a. Artis en schepen in het Noord -

zeekanaal. ‘s Avonds maakte hij contactafdrukken in de keuken.

‘Ik moest natuurlijk een beroep kiezen. Mijn ouders raadden mij aan 

iets creatiefs te doen waar je ook geld mee kon verdienen. Dat werd 

dus fotografie!’

Hij werd toegelaten tot het Instituut voor Kunstnijverheid4 

en koos na het basisjaar fotografie als hoofdvak, gegeven door 

Jaap d’Oliveira, een bekende architectuur- en interieurfotograaf. 

Als tweede vak koos hij typografie, gedoceerd door ontwerper 

Charles Jongejans, ook zo’n bekende naam uit die tijd. De twee 

disciplines vulden elkaar goed aan en zouden later in zijn loop-

baan de nodige vruchten afwerpen. Via introductie van Charles 

Jongejans en een eindexamen ontwerp voor een kantoor-

artikelen- catalogus volgde een stage bij een bedrijf in dezelfde 

branche, de firma Ahrend, die later werd omgezet in een kort-

stondig vast dienstverband. Na een onderbreking wegens 

mili taire dienst volgde hij een opleiding kleurenfotografie in 

Lausanne. Daarna begon zijn loopbaan als fotograaf pas echt.

DE TIJD ALS FREELANCE FOTOGRAAF; WERKEN 
VOOR BEDRIJVEN

Weer terug in Nederland in 1958 volgden al snel zijn eerste op-

drachten als freelance fotograaf. Door kennissen en vrienden 

werd hij geïntroduceerd bij grote bedrijven als Bruynzeel, 

Honig, Artillerie-Inrichtingen Hembrug en de projecten van 

architect Jaap Schipper. We komen daar later nog op terug. Over 

zijn werk in deze tijd vertelt Peter het volgende:

‘Je kunt mijn werk uit die tijd omschrijven als industriële en product-

fotografie. Wat ik daar door mijn opleiding aan toe kon voegen was 

het creatieve aspect. Ik was in staat een brug te slaan tussen kunst 

en techniek.’ 

In die tijd was deze combinatie uniek en deed hij pionierswerk 

op dat gebied. Doordat hij direct in opdracht voor deze be-

drijven werkte, opereerde hij vaak op locatie, op de werkvloer, 

bij de machines en de mensen die daar hun vak uitoefenden. 

Hij kreeg daar de vrijheid een artistieke dimensie toe te voegen 

aan zijn fotografie. 

WERKEN VOOR RECLAMEBUREAUS 
Na verloop van tijd werd zijn werk opgemerkt door een aantal 

reclamebureaus en voerde hij ook opdrachten daarvoor uit. In 

de Zaanstreek waren dat Breeuwer en Van Midden voor klanten 

als Albert Heijn, Simon de Wit, Linoleum Krommenie en Honig. 

In Amsterdam waren dat de bureaus Prad5 en FHV6. Werken 

voor deze bureaus bleek wel lucratief, maar hield voornamelijk 

product  fotografie en studiowerk in. De conceptuele en crea-

tieve inbreng was daardoor minder en uiteindelijk miste hij 

het werken op locatie en de menselijke factor. 

WERKEN MET GRAFISCHE VORMGEVERS
Rond 1968 begon een jarenlange samenwerking met vormgever 

Ben Bos, die Peter al in 1956 had leren kennen bij Ahrend, maar 

die nu verbonden was aan het gerenommeerde ontwerpbureau 

Total Design. Hij kreeg de gewenste artistieke vrijheid en de 

mogelijkheid weer op locatie met mens en werk bezig te zijn. 

Daar leerde hij ook ontwerper Reynoud Homan kennen, wiens 

werk meervoudig is bekroond. Vooral de reeds 25-jarige samen   -

werking voor het Vademecum diagnostisch onderzoek van 

Sanquin-bloedvoorziening levert tot vandaag uitge kiende 

typo grafie en grensverleggende beelden op.

Peter Marcuse: fotografisch 
geheugen van de Zaanstreek

Mens en arbeid als object van een fascinatie.
In dit artikel gaan we dieper in op de levensloop van Peter Marcuse (geb. 1933) met als achtergrond de artistieke 

en maatschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke invloed hebben gehad op zijn werk.

door Daniel Marcuse

Foto’s: archief Peter Marcuse

‘Respect voor en nieuwsgierigheid naar wat iemand kan, is nog steeds 

de deur naar goede verhoudingen en daardoor goede foto’s. Het begint 

met een heldere formulering door de opdrachtgever van wat hij wenst 

en vervolgens de interactie met de ontwerper om het eindresultaat 

naar een hoger plan te leiden.’

Naast het Vademecum van Sanquin vormt zijn werk voor 

Rand stad Uitzendbureau een hoogtepunt. Van wege zijn typo-

grafische achtergrond bleek hij goed in staat het foto materiaal 

te laten aansluiten op de wensen van de vorm gever. Ook het 

dynamisch vastleggen van de mens in relatie tot zijn werk sloot 

precies aan bij zijn creatieve aspiraties. 

DE TIJD ALS DOCENT
Naast het freelancewerk accepteerde Peter in 1970 een docent-

schap fotografie aan de ‘Academie voor Beeldend Kunstonder-

wijs Vredeman de Vries’ in Leeuwarden. ‘Als docent kon ik mij 

naast de behoefte om kennis over te dragen, meer met kunst bezig-

houden en wat minder met techniek. Naast fotografie heb ik mij 

toen ook begeven op het vormgeversvlak met als hoogtepunt het 

ontwerpen van de complete huisstijl van de Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden. Het voordeel was dat ik nu zelf de regie kon voeren.’ 

Na deze tijd als docent en later directeur van de Vredeman de 

Vries is hij nog steeds actief als freelance vormgever/fotograaf.7

DE CIRKEL ROND
Na verhuisd te zijn naar Amsterdam, kreeg hij op zeker moment 

een exemplaar van het tijdschrift Met Stoom in handen en 

ontdekte daarin de naam Jaap Schipper, de Zaanse archi  tect 

waar we het eerder al even over hadden. Desge vraagd adviseerde 

hij hem om contact op te nemen met de toenmalige hoofd-

Donkere tijden.
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redacteur Jur Kingma, niet toevallig nu ook initiatief nemer van 

de expositie ‘Positief Beeld’ in het Zaans Museum. 

‘Onnodig te zeggen dat Jur Kingma zeer geïnteresseerd was in mijn 

omvangrijke verzameling fotografisch materiaal uit die periode in 

de Zaanse Industrie. Dit heeft geleid tot een samenwerking waarbij 

ik niet alleen zorgde voor fotomateriaal, maar ook, op suggestie van 

wijlen redactielid Albert Boes, voor een redactionele bijdrage in de 

vorm van “een verhaal bij een foto”. Het bleek dat ik wel aanleg had 

voor tekstschrijven en ik heb dit een tijd lang met plezier gedaan.’

De expositie ‘Positief Beeld, de Zaanse industrie in de jaren 

vijftig en zestig door de ogen van Peter Marcuse’ is een eerbe-

toon aan allen die hebben bijgedragen aan die voor de Zaan-

streek belang rijke periode van de Wederopbouw. Daar naast 

is de expositie ook een hommage aan de fotograaf over wiens 

schouder wij meekijken naar die tijd, wellicht met een gevoel 

van nostalgie.

OVER FOTOGRAFIE
Ik vind het moeilijk om van mezelf te zeggen wat voor soort 

fotograaf ik ben. Misschien helpt het om te vermelden wie 

mij in het verleden het meest inspireerden:

Ik heb veel te danken aan mijn leraar Jaap d’Oliveira. 

Van hem heb ik de fijne kneepjes van het afdrukken en 

omgaan met licht geleerd. Ik bewonder Aart Klein voor 

zijn grafische fotobeelden, de overtuigende symboliek 

van Art Kane, de illustrerende en metaforische fotografie 

van Bert Stern, de wijze waarop actie tot uitdrukking 

wordt gebracht in de sociale foto’s van Paul Fusco en de 

geconstrueerde wereld van Will McBride. Tenslotte voel 

ik mij sterk aangetrokken tot de vrouwenfotografie van 

Frederick Smith en Sam Haskins.

Het belangrijkste blijft de sfeer op het Instituut voor 

Kunst nijverheidsonderwijs, de latere Rietveld Academie. 

Na het keurs   lijf van het Zaans Lyceum mocht hier opeens 

alles. Het onder zoek voorafgaand aan opdrachten in 

Scheepswerf Segveld in de Schildersbuurt van 

Zaandam, gezien vanuit het ouderlijk huis.

Houtwolfabriek Blees in het Westzijderveld was een geliefd 

speelterrein. (Foto J.P.Berkhout).

Een drieluik over de veel bekroonde Revoltstoel van ontwerper Friso 

Kramer voor Ahrend, kantoormeubilair en - inrichting.

Geïmproviseerde fotostudio in de 

proefkeuken van Honig in Koog aan de Zaan. Onder: mens en machine.

de verschillende disciplines leerde je hoe je projecten 

later ging aanpakken en daardoor gebaande wegen 

kon vermijden. Ondanks de afwezigheid van dwang en 

structuur of wellicht juist daardoor is ‘het leren kijken’ 

achteraf de grootste winst van de opleiding geweest.

Pas heel veel later ontdekte ik het werk van de Zaanse 

alles kunner Piet Zwart – vormingenieur, die in de dertiger 

jaren z’n tijd ver vooruit was. Zijn gebruik van typografie 

en fotografie is precies wat mij nog steeds voor ogen staat 

en me net zo inspireert als vroeger geleerd ‘op de Rietveld’.

Daphne Marcuse, vormgever en fotograaf, vat het 

werk van Peter als volgt samen: ‘Zijn foto’s hebben ziel, 

zeggingskracht gecombineerd met een goede compositie 

en lichtbehandeling. Hij is de regisseur van alle elementen, 

waarbij het beeld de hoofdrol heeft.’
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Noten:

1 Zijn dissertatie ging over ‘Nieuwe inzichten in de productie van 

filmmateriaal’. 

2 Hij was samen met een niet-joodse compagnon eigenaar en 

bedrijfsleider van de ook in Nederland bekende firma Tetenal 

Fotowerk. Men produceerde filmmateriaal, afdrukpapier en 

chemicaliën voor zowel de professionele als de amateurmarkt. Het 

merk bestaat nog steeds.

3 Zie www.joodsmonumentzaanstreek.nl onder ‘Hans Marcuse’.

4 Na 1968 werd dit de Gerrit Rietveld Academie.

5 Progressive Advertising

6 Franzen, Hey en Veltman

7 Zie website www.marcuse.nl

WERKEN IN OPDRACHT
Vooral in de laatste twintig jaar heeft in de fotografie 

en wat daarmee samenhangt een totale omslag plaats-

gevonden. Tegenwoordig fotograferen alleen nog diehards 

analoog en het wordt ze daarbij niet makkelijk gemaakt. 

De meeste ontwikkellaboratoria zijn in de loop der tijd al 

gesloten en films in de vertrouwde gele en groene doosjes 

van respectievelijk Kodak en Fuji zie je steeds minder.

In de digitale wereld van nu zijn camera’s voorzien 

van intelligente programma’s, of je ze nodig hebt of 

niet, en gaat men vervolgens photoshoppend door het 

leven. Vrijstaand fotograferen is niet meer nodig en het 

gehate retoucheren is komen te vervallen. Belichting en 

kleurtemperatuurmeting doen er niet meer toe, allemaal 

heel prettig. 

Vroeger hield je een handboek bij met belichtinggegevens 

(bij gebruik van dia-materiaal onmisbaar) samen met 

polaroid proefopnamen om de opbouw van de set en de 

werking van het licht te controleren. Zwart-wit films 

ontwikkelde ik altijd zelf, omdat je dat in een gelijkmatig 

ritme moet doen om strepen in de film te voorkomen 

en omdat je steeds dezelfde temperatuur en tijd moet 

aanhouden om verschil in korrelvorming te voorkomen. 

Altijd weer een spannend moment om na het ontwikkelen 

en fixeren je films uit de Patersontank te halen en te 

bekijken! Ook het moment van een langzaam opkomend 

beeld van het belichte fotopapier in mijn ontwikkelschaal 

roept nostalgische gevoelens op, maar de magie van de 

donkere kamer is voorgoed voorbij.

Wat ook voorbij is, is dat je vroeger bijna overal zelf 

voor moest zorgen: van fotomodel tot en met aller-

hande attributen, props genaamd, die links en rechts 

bereidwillig in bruikleen werden gegeven, vaak vergezeld 

van de boodschap: ‘Als het maar weer onbeschadigd 

terugkomt!’ Dat kon natuurlijk op den duur niet 

goed gaan. Anderen zagen een gat in de markt, gingen 

zich stylisten noemen en vormden het begin van de 

hofhouding die de tegenwoordige reclamefotograaf 

omringt, waaronder assistenten voor licht en ‘special 

effects’ en de make-up dames voor de modellen.

Verder moest er op locatie flink worden gesjouwd met een 

onhandelbaar groot statief voor de technische camera. 

Dat was eerst een ouderwetse houten camera die ik van 

mijn vader had gekregen en daarna een groot formaat 

camera, de Super Cambo, gemaakt in Hengelo, eenvoudig 

en onverwoestbaar. Tenslotte met de oogstrelende Sinar 

uit Zwitserland, met in het bijbehorende kofferdeksel een 

afbeelding hoe je de koffer moest dragen als je de bergen 

in ging. 

De uitrusting werd gecompleteerd met lampen en spots 

uit de filmwereld, samen met tientallen meters snoer. 

Ik heb ook gewerkt met een flitsset van Philips. Die 

bestond uit een aantal in serie geschakelde armaturen; 

de fittingen van de blauwe flitslampen waren dezelfde 

als die voor huishoudelijk gebruik. De verleiding om zo’n 

flitslamp bijvoorbeeld te verwisselen met die in het toilet 

was soms onweerstaanbaar.

In mijn eerste fotostudio poseren links, Sophie van Kleef en 

rechts, Brigitte van Kranenburg, twee bekende fotomodellen 

voor een Linoleum reclamecampagne van Bureau Breeuwer.

Wat onveranderd bleef, is de juiste aanpak bij werken in 

op dracht. Ik vind dat een foto in opdracht in elk geval 

moet overtuigen en door de compositie en het licht net 

iets meer moet geven dan wat ervan verwacht wordt. Dat 

luistert nauw. Wat heb je immers aan een fraaie opname 

als het formaat niet klopt, de ruimte om de tekst te 

plaatsen ontbreekt en het concept ver te zoeken is?

De opdrachtgever staat centraal en niet de fotograaf. 

Jij bent degene die zijn vraag fotografisch vorm geeft, 

uiteraard op jouw manier en zo nodig ‘sparrend’ de 

grenzen verkennend. Ontwerpers en art-directors die kijk 

op fotografie hebben, tillen het resultaat naar een hoger 

niveau en omgekeerd is dat ook het geval. In zo’n setting is 

het goed toeven.

Heel anders dan in de jaren vijftig wordt er tegenwoordig op de werkplek 

beschermende kleding gedragen. Engels fotomodel Jane figureert voor 

Randstad Uitzendbureau.

Introductie Albert Heyn logo.
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Het eerste positieve beeld van Peter dateert uit onze HBS-tijd, 

eind jaren veertig, begin jaren vijftig. Ik was toen zelf nog maar 

een broekie. Nog maar 16 jaar. Maar wel mooi geslaagd voor 

de HBS. Alle vijf klassen doorlopen. Met vakken die ik haatte. 

En met lievelingsvakken. Zoals tekenen. Dat leerden we van 

meester Zoeters. Hoewel, leren? ’t Liefst waren we stiekem 

aan het vrij tekenen. Niet alleen ik, maar ook Peter Marcuse. 

Hele legeropstellingen zette die op papier. En hordes vlieg-

tuigen. Relatie met oorlogservaringen? Ik keek er altijd met 

bewondering naar. Ze waren bijna fotografisch goed. Een 

voorteken? Zelf probeerde ik dat ook wel eens, maar meestal 

koos ik voor mijn favoriete onderwerpen: perspectief en platte-

gronden. Kaarttekenen leek me een aardig vak, later. Ja, dat 

wilde ik later wel, kaarttekenen.

ALLEBEI GOED GESCHOOLD
Peter kwam weer in beeld bij mijn werk op de studio. De studio 

van Reclamebureau Breeuwer, in Zaandam, vlakbij mijn huis. 

Want het was weliswaar geen kaarttekenen geworden, maar 

wel tekenen. Reclametekenaar kon je worden, vond vader. 

Daar  voor had pa me direct na de HBS met baas Breeuwer in 

contact gebracht. Bij hem mocht ik meteen aan de slag. Met 

over dag praktijkles en ’s avonds naar school, want de dagschool 

kon ‘bruin niet trekken’. Maar voor Peter wèl, kwam later uit. 

Terwijl ik al werkte, schoolde Peter Marcuse zich overdag op 

dezelfde school tot fotograaf. Welke school? Het Instituut voor 

Kunstnijverheidsonderwijs, dat nadien Rietveld Academie zou 

gaan heten. Voor mij dus de avondschool. Les van ‘gekke’ Cor 

Klaassen. Van Charles Jongejans, de lettervirtuoos. En van Tom 

de Heus, een begenadigd grafisch ontwerper, die toen met zijn 

ingenieuze hagelslagverpakking aan kwam zetten. Een indruk-

wekkend ontwerp vond ik dat, ook omdat het voor Cacao de Zaan 

was, een Zaans bedrijf. Je kreeg door zoiets aparts al vroeg oog 

voor eenvoud, voor puurheid. Dat heb ik later in mijn ontwerpen 

ook altijd betracht: eenvoud, puurheid, duidelijkheid. 

 

EIGENLIJK ONVOORSTELBAAR: NU AL NOSTALGIE
Ja, zo’n studio. Bedenk dat we het over de vijftiger jaren hebben. 

Als je dan kijkt naar wat er sindsdien in betrekkelijk korte tijd 

is veranderd, kun je haast niet geloven hoe het er toen aan 

toe ging. Maar ook hoe goed het er aan toe ging. Neem nou 

Dirk. Dirk van Oosterom was, net als de andere studioleden, 

werktekenaar. Ook uitgerust met een ladetafel plus schuin 

tekenbord en tekenhaak. Plus een augurkenpot met water, 

waarin je je penselen uitspoelde. Maar Dirk was toch anders: 

bijna alle foto’s – dus ook die van Peter – gingen door zijn 

handen. Om geretoucheerd te worden.1 Want dat kon Dirk 

als de beste. Van een ruwe verf blik-foto voor Pieter Schoen 

maakte hij een glanzend kunstobject. En voor technische 

spuittekeningen draaide hij zijn hand niet om, al moest hij 

er honderd maskertjes voor snijden. Ook het inkleuren van 

zwart-witfoto’s tot bijna-kleurenfoto’s was zijn fort. Je had daar 

toen een soort Ecoline-achtige inkt voor, die de kleuren dieper 

maakte naarmate het zwart in de foto sterker was. Helaas is 

Dirk te vroeg overleden en heeft hij geen weet gehad van de 

enorme mogelijkheden die het programma Photoshop biedt. 

Ook daarmee zou hij een virtuoos zijn geweest… Om maar 

niet te spreken van de hedendaagse reproductietechniek.  

Had Peter voor ons een serie foto’s van Bruynzeel-deuren 

gemaakt, dan moesten die op enig moment worden gerepro-

duceerd om te kunnen worden gedrukt. We hadden het al over 

werktekenen. Iedereen die toen ‘in het vak zat’, weet vast nog wel 

dat het heel wat uitmaakte of het om een krantenadvertentie 

ging met raster 28 (!) of om een verfijnde kleurenreproductie 

in diepdruk.2 Raster 60 was toen voor boekdruk al heel wat, 

laat staan raster 80, dat ‘waterloze offset’ mogelijk maakte… 

Zet dat eens af tegen 300 dpi dat nu de minimumstandaard is. 

Elke reproductietechniek stelde toen eigen eisen aan de voor-

bereiding, dus ook aan de basistekeningen, vaak met sierlijke 

handgetekende letters, met printjes van andere getekende of 

gefotografeerde modellen erin en voltooid met fotozetwerk. 

Van Jos Neve of Damman in Amsterdam, die groot waren in 

fotografisch zetwerk als vervanging van loodzetsel. En andere 

specialismen, zoals stypes en rondstypes. En wie weet er nu nog 

van Monotype en Linotype? En ook aan de fotografie zelf stelde 

de latere reproductie haar eisen… 

OP NAAR BAAS VINK 
Na completering ging het geheel van tekeningen, geretou-

cheerde foto’s en overlays (met reproductieaanwijzingen erop) 

Peter Marcuse, 
een positief beeld

Herinneringen aan de samenwerking tussen fotograaf 
en reclamebureau 

Reclamefotografie en het maken van reclame waren vijftig jaar geleden nog grotendeels ambachtelijke vakken. 

In dit artikel worden herinneringen opgehaald aan de samenwerking tussen fotograaf en reclamebureau.

Door Hans van de Stadt

Foto’s: archief Peter Marcuse, archief Hans van de Stadt. 

in een grote map naar de clichémaker. Naar ‘het instituut’ De 

Boer & Vink. Vlakbij, in Zaandijk! Het proces van opnamen 

maken met het glasraster, het overbrengen van het beeld op de 

zinkplaat, het afdekken met bitumen, het etsen en afwerken 

van de clichés is op zich al een lang verhaal. Laat staan het be  -

oordelen van de proefdrukken en het zo nodig corrigeren van 

het hele spul. Pas dan bleek, na dagen, of het voorwerk goed 

genoeg was geweest. Gaf je Peter dus opdracht voor een be-

paalde klus, dan was de voorbespreking essentieel voor het hele 

vervolg traject. Niet alleen de ‘kunstzinnige’ aspecten, maar 

zeker ook de technische eisen kwamen dan aan bod. En niet 

alleen wat de klant voor ogen had, maar meestal ook nog de 

eigenzinnige inbreng van Peter zelf.

NU: ‘EEN FLUITJE VAN EEN CENT’. 
MAAR WEL EEN HEEL GROTE CENT 

Al met al worden nu ontwerp en de uitwerking ervan, middels 

– dure – softwarepakketten als InDesign en Illustrator, in 

een mum van tijd gedaan, bijna altijd door één en dezelfde 

graficus. Met absoluut prachtige resultaten, maar wel in een 

wat ‘kille atmosfeer’ en routineus. Haast, haast, haast! Conver-

tibele PDF’s produceren, die over de mail versturen, snel in 

de plaatmaker stoppen en drukken maar… Ja, in die ‘goeie 

ouwe tijd’ kwam Peter regelmatig in beeld. Positief in beeld. 

Want daar leenden onze klanten zich voor. Bruynzeel en Pieter 

Schoen kwamen al voorbij. Maar de meeste mogelijkheden bood 

Linoleum Krommenie. Aangestuurd door William Forbes, de 

Ingenieuze 

hagelslagverpakking 

ontworpen voor 

Cacao de Zaan door 

Tom de Heus.

Voorbeelden van raster 28 krantendruk, raster 

60 boekdruk en raster 80 voor offset- druk.

Een opzet met stijlmeubelen voor een reclameserie voor Tufton.
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MAURITS ARONSON (1903-1989) 
reclameman en reeds bij leven een legende. Begint als as sis-

tent bij Dickhout, (mond)voluit: N.V. het Nederlands Reclame-

bureau voorheen Julius Dickhout. Dat houdt zich voor-

namelijk bezig met buitenreclame – het beplakken van muren 

en schuttingen. Later in de jaren twintig wordt Dickhout 

overgenomen door DelaMar. Nieuwe naam: Remaco. Aronson 

maakt er tekenfilmpjes voor onder andere Philips, Heineken 

en (‘aller ogen zijn gericht op’) Kwatta. Een schot in de roos 

zijn die filmpjes niet. De tijd is er niet rijp voor, lijkt het. En de 

techniek aarzelt in de kinderschoenen. Als Aronson dan ook 

nog eens een baas krijgt met wie hij niet door één deur kan, 

dient hij zich aan bij het moederbureau, DelaMar. Hij wordt 

studiochef. Dat bekoort hem onvoldoende. En zo richt hij in 

1931 een eigen bureau op, samen met tekstschrijver Damas 

Hoogendijk, gefinancierd door Jonkheer Roëll, de directeur van 

het Rijksmuseum. Arc’s is de naam. Aronson en compagnons. 

CRISIS
Moed kan de heren niet worden ontzegd. Het is crisis. Des-

ondanks, misschien wel dankzij, wordt Arc’s een succes, van 

meet af aan. Nogal wat adverteerders zien uit naar een frisse 

blik. Philips en Albert Heijn nemen Arc’s erbij, als tweede 

bureau. Voor Laurens (Caballero, Golden Fiction) en het Thee-

bureau (gezamenlijke campagne voor thee) wordt Arc’s zelfs het 

hoofd   bureau. Ook treedt een derde compagnon toe, Carl Palm. 

Marketing man avant la lettre. Zicht op, inzicht in markten en 

doel groepen. Rechtlijnig, welbespraakt, helder formulerend, 

over tuigend. Soms haaks op de creatieve inbreng van de op-

richters. Arc’s groeit uit tot een groot bureau.

DE TWEEDE WERELDOORLOG
In de Tweede Wereldoorlog schrijft Hoogendijk een antise mi-

tisch gedicht in een literair tijdschrift. Palm begint voor zich-

zelf, heult met de NSB en werkt voor Duitse klanten. Aronson 

rest maar één ding: onderduiken.

EN DAN IS ER PRAD 
Er zijn flink wat mensen, toen en nu, die denken dat Prad een 

afkorting is van Public relations en advertising. Mis. Aronson 

heeft, samen met Jozef Horsman (ontwerper) een hele lijst 

namen bedacht. Waaronder Prograd. Progressive advertising. 

Als hij de oogst aan zijn vrouw laat zien, stokt ze bij Prograd. Mag 

dat ogr er niet uit? Kort en krachtig: Prad? Klinkt welluidender 

ook. Ja, dat mag. Prad. Dus. Wordt per advertentie in het vakblad 

Revue der Reclame gelanceerd. Met een minimum aan woorden 

en als logo een passer die een P trekt. We schrijven december 

1945.

HET RECLAMEVAK GAAT SLECHT 
OM MET ZIJN GESCHIEDENIS

Veel van wat zich heeft afgespeeld, is vergeten en verloren 

geraakt. Niet bewaard, niet geboekstaafd. Wel weten we dat 

Palm en Aronson, als kersverse concurrenten, allebei hun 

uiterste best doen eerdere opdrachtgevers te behouden, c.q. 

voor eigen bureau te (her)winnen. Sigarettenfabriek Laurens 

is daarvan een voorbeeld. Als Aronson in Voorburg op bezoek 

komt, hoort hij veel goeds over Palm. Die wéét zoveel en is zo 

gedecideerd. Waarop Aronson, onverwijld, verzucht: ‘Maar 

heren, twijfel is toch ook een vorm van intelligentie?’ Prad wint.

ANDERE TIJD 
Nederland krabbelt op, na donkere dagen. Het gaat twee kanten 

uit. Enerzijds: de hang terug, naar vertrouwd verleden. Kerk, 

huisje, boompje, beestje, kolen in de kachel, tafel precies onder 

de lamp, eten op je bord, brood op de plank, guldens op de 

spaar  bank. Anderzijds is er het streven naar vrijheid, per  soon-

lijke vrijheid. Uit zijn op nieuwe dingen, weg van bevoogding, 

nergens bij willen horen, kunnen doen en laten wat je zelf wilt. 

Zie de kunstenaars van CoBrA: kleur, beweging, durf, harts-

tocht, fantasie.

RECLAME IN DE JAREN VIJFTIG EN ZESTIG
Hoe zou het komen dat Prad zoveel klanten uit de Zaanstreek 

mag bedienen? Albert Heijn, Bruynzeel, Duyvis, Honig, 

Linoleum Krommenie? Is het mond-tot-mondreclame, op 

directieniveau? Onder reclamechefs? Het blijft gissen. 

Laten we liever eens kijken hoe het vak er in die dagen uitziet. 

Nou, heel gewoon: simpel en overzichtelijk, vergeleken met 

nu. Na de oorlog heerst de schaarste. Vaak kan worden vol-

staan met een eenvoudige boodschap, zodra een product er 

weer is. Herman Pieter de Boer, tekstschrijver: ‘Niks te fanta-

‘Mag ik mijn vrouw  
even bellen?’

Innovatieve reclame in de Zaanstreek
De legendarische reclameman Maurits Aronson en zijn reclamebureau Prad hebben een belangrijke rol 

gespeeld in de Zaanstreek. Zo was hij de bedenker van de uiterst succesvolle Premie-van-de-maand-club  

van Albert Heijn.

door Paul Mertz 

Foto’s archief Peter Marcuse

Maurits Aronson (foto Paul Huf)

Linoleum advertentie voor de 

Duitse markt.
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seren, je kwam gewoon met het Goede Nieuws.’ Die periode is 

eindig, gelukkig. Waarna het spannender wordt voor reclame-

makers. In een steeds scherper concurrerende maat schappij 

moesten ze hun mooiste tanden laten zien. Op een behoorlijk 

nauw speelveld. Want, laten we wel zijn: het zogeheten media-

landschap is nog verstild. Advertenties, ja, die zijn er. In de 

dagbladen en in de tijdschriften – heel lang in zwart/wit. En 

je kunt posters, affiches, laten plakken. Standaard: 84 x 116 cm. 

Niks driehoeksborden, abri’s, billboards, mupi’s. Al dan niet 

bewegend, per zes seconden. En radioreclame staat gelijk aan 

piraterij. De STER arriveert pas in 1967 (zwart/wit, met mini-

frequentie). En van internet, sociale media, 1.0 tot en met 

3.0, had niemand ook maar enig besef. Uitgezonderd Orwell, 

wellicht, in diens boek 1984. En natuurlijk zijn er de folders, 

de huis-aan-huis-berichten. In elke brievenbus. Ja/nee-stickers 

moeten nog worden uitgevonden.

En het contact? Tussen opdrachtgever en reclamebureau? 

Die lijnen waren kort. Er bestaan praktisch geen geledingen, 

geen lemen lagen, geen piramides van leidinggevenden. Met 

als verheugend gevolg dat er niet dagenlang wordt vergaderd, 

waarbij elke aanwezige driewerf duiten in de zak meent te 

moeten doen. Wat nu ondenkbaar is, kan dan wel. Frequente 

gesprekken tussen de opperste bazen van een bedrijf en de 

directie van het reclamebureau.

 

ALBERT HEIJN EN PRAD
Albert Heijn blijft Aronson trouw na de Tweede Wereldoorlog. 

Met regelmaat zit ‘meneer Prad’ aan tafel met Albert en Gerrit-

Jan Heijn zelve. Hooguit geflankeerd door twee Zaanse mede-

werkers: Legerstee en Fienig. En door mijn directe baas Jan van 

der Molen. Tekstschrijver van origine.

Aan tafel bij Appie wordt kwiek gedacht, bedacht. En worden 

spijkers met koppen geslagen. Aronson is een multitalent. 

Creatief, zakelijk en supersnel. Terecht verwerft hij zich de 

bijnaam: ‘Instant Aronson’. Een getuige: ‘Dan vroeg hij papier en 

potlood, want die had hij nooit bij zich. Vervolgens ging hij met 

zijn neus bijna op tafel liggen en begon krabbels te maken. “Als 

we het nu eens zo deden en dan zo en zo, wat vindt u daarvan?” 

En dan liet Aronson de schets aan de heren zien. Als die ermee 

instemden werd een en ander bliksemsnel in orde gemaakt.’ 

Kom daar nu eens om. Loyaliteit en vertrouwen vormen de 

basis. Van der Molen: ‘De bazen van AH hadden zelfkennis. Ze 

kenden het bedrijf en waren verdomd goed in hun vak. Maar 

ze erkenden volkomen ons specialisme en stonden open voor 

initiatieven. Dus kregen wij veel ruimte.’ In dat vruchtbare 

klimaat komt veel goeds tot stand. Treffende themazinnen 

bijvoorbeeld. Zoals: ‘Het lage prijzen eiland’ en: ‘Het krijgt er 

de tijd niet om oud te worden’ (voor kakelverse producten). Een 

wel heel vroege tv-commercial, zwart/wit, voor Boffie Koffie. 

Vanaf de E 55 – een soort lokale wereldtentoonstelling. Bereik: 

Rotterdam plus omstreken. En ook: de Premie-van-de-Maand-

Club. Daar hoort een korte uitleg bij.

DE PREMIE-VAN-DE-MAAND-CLUB
Al jarenlang geeft Albert Heijn zegelboekjes uit. Wie voor f 49,- 

aan zegels bijeen heeft gespaard, kan er f 52,- voor terugkrijgen. 

HET IS NIET ALTIJD ROZENGEUR
Hoe goed je ook bent, als reclamebureau, een klant kun je 

kwijt raken. Dat overkomt Aronson op een slechte dag bij AH. 

Daar krijgt hij te horen dat de ‘grootgrutter’ met een ander 

bureau in zee zal gaan. Waarop Aronson terstond vraagt of hij 

zijn vrouw even mag bellen. Verbaasde blikken pareert hij – 

ogenschijnlijk onverstoorbaar – met: ‘Om haar te zeggen dat 

ze een andere kruidenier moet zoeken.’ Het helpt niet. Waarop 

Aronson, als sportief verliezer, een brief stuurt. Om te bedanken 

voor de jarenlange samenwerking en voor het in Prad gestelde 

vertrouwen. En voorts houdt hij het maar op het Bijbelboek Job, 

hoofdstuk 1, vers 21: ‘De Heere heeft gegeven en de Heere heeft 

genomen; de naam des Heeren zij geloofd.’ Binnen twee jaar is 

AH terug. En blijft tot 1971, als ik het wel heb.

www.paulmertz.nl 

Met dank aan Wilbert Schreurs, reclamehistoricus.

In februari 1955 duikt iets nieuws op: voor het volle zegelboekje 

kun je een obligatie ontvangen. Ter waarde van f 50,- met een 

gegarandeerde rente van vier procent en zicht op winstdeling. 

Zeer verantwoord uit een oogpunt van volksopvoeding, vindt 

hoogleraar economie Van de Woestijne. Het initiatief slaat aan 

bij het publiek. Binnen zes jaar hebben AH klanten 43 miljoen 

gulden bijeen gespaard. Waardoor de balans van Albert Heijn 

scheef gaat trekken. Teveel vreemd geld… Daar moet nodig iets 

aan gebeuren. Met behoud van de zegeltjes. Aronson serveert 

de oplossing. De Premie-van-de-Maand-Club. (PMC). Volle 

zegelboekjes kunnen worden ingeruild voor cheques. Die geven 

recht op artikelen. In de eerste advertentie, op 16 mei 1962, staat 

de koelkast centraal. Winkelprijs f 498,-, clubprijs f 252,-. En 

geen weeldebelasting. Diezelfde dag worden 5500 koelkasten 

verkocht. Uiteindelijk zijn het er 70.000! De Club blijft tot in 

de jaren zeventig overeind.

METEN IS WETEN
Prad is vooral een creatief bureau. Dat heeft ook nadelen. Albert 

Heijn zegt menigmaal tegen Aronson: ‘Het is niet gefundeerd 

wat je doet, je doet te weinig onderzoek en daar hebben wij 

toch behoefte aan.’ Dovemansoren heeft Aronson niet. In 1963 

al richt hij een onderzoekbureau op: Presearch. Ondergebracht 

in een aparte N.V. Onder leiding van Meinhard Scheers. 

Spoedig terzijde gestaan door Arie van der Zwan en Hans van 

Schravendijk. Grote mannen in hun vak.

Albert Heijn - Premie van de Maand ClubCreatief met Linoleum
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VAN CIVIEL WEER RAP NAAR MILITAIR
Nadat de fabriek aan het einde van de Tweede Oorlog geheel 

was leeggeroofd moesten het hele machinepark en de kantoren 

van de fabriek weer van de grond af worden opgebouwd. In 

de eerste jaren was er nauwelijks behoefte aan militaire pro-

ductie: alles t.b.v. het Nederlandse leger kon snel en goed-

koop uit de geallieerde legerdumps worden betrokken. Het 

bedrijf continueerde de al in de oorlog gestarte fabricage van 

civiele producten, zoals verschillende landbouwmachines, 

o.a. kunst meststrooiers, wied- en zaaimachines. Omdat er 

geleidelijk weer behoefte ontstond aan wapenrevisie en kleine 

munitie en later ook weer aan grotere munitiesoorten en het 

bedrijf niet meer kon concurreren met de inmiddels weer 

op de markt verschijnende importartikelen, werd de pro-

ductie van landbouwmachines afgestoten. Achtergronden 

voor die hernieuwde opbouw van de oorlogsproductie waren 

militaire behoeften en verplichtingen die voortkwamen uit de 

politionele acties in Indonesië (1947-1948), het lidmaatschap van 

de NAVO vanaf 1949 en de Koreaanse oorlog (1950-1953).

In 1949 werd, dankzij de hulp van de Amerikaanse Military 

Aid Act voor het militair materieel, de productie van middel- 

en zware munitie mogelijk. Machines hiervoor werden tegen 

betaling aan de Artillerie Inrichtingen overgedragen, daar-

naast bleef men gereedschapswerktuigen, bankschroeven en 

meetmiddelen maken. 1

DE GROOTSTE WERKGEVER VAN DE ZAANSTREEK 
Zo groeide de Artillerie Inrichtingen weer uit tot een bedrijf 

met ruim 2600 man personeel in het begin van de jaren 

vijftig; daarmee was het de grootste werkgever in de Zaan-

streek. Vanwege de grote vraag werd er in 1953 besloten om 

op het complex aan de Lange Kleiweg te Rijswijk een laboreer-

werkplaats2 in te richten; daar was ook de optiek- en instrument-

makerij gevestigd. In 1955 kreeg de fabriek een opdracht voor het 

vervaardigen van 36 miljoen .50 patronen. Hiervoor werd langs 

het Noordzeekanaal een nieuwe fabriek gebouwd die in 1957 in 

werking werd gesteld. Deze fabriek werd zodanig opgezet dat 

daar alle producten van klein-kaliber munitie konden worden 

gemaakt. De officiële opening van deze fabriek door ZKH Prins 

Bernhard was een hoogtepunt.

In deze periode werd door de directie nagedacht over de 

aanmaak van een nieuw legergeweer, dat de bestaande hand-

vuur wapens moest vervangen. Niet alleen in Nederland, maar 

ook in andere landen was deze vervanging aan de orde. De 

productie van een nieuw handvuurwapen (de AR-10)samen met 

het Amerikaanse bedrijf Fairchild bood een goede kans om veel 

werk voor de fabriek te waarborgen, zie kader). 

In 1958 kwam na de Nederlandse opdracht voor 40mm-munitie 

een belangrijke order van de Duitse Bondsrepubliek binnen; 

hiermee was een deel van de fabriek voor jaren verzekerd van 

werk. Mede door de afloop van de Duitse opdrachten moest 

de directie in 1960 een veertigtal werknemers laten afvloeien. 

Ook door natuurlijk verloop daalde de personeelssterkte tot 

1640 man. De laboreerwerkplaats in Rijswijk werd vanwege een 

noodzakelijke uitbreiding van TNO verplaatst naar een terrein 

in Hoek van Holland. 

1961 was een verliesjaar voor de Artillerie Inrichtingen. Het 

be drijf leed ook onder krapte op de arbeidsmarkt in de Zaan-

streek. Besloten werd tot het werven van vrouwen, en van 

gast arbeiders uit Italië. De komst van de eerste vrouwen in dit 

mannen bedrijf zorgde voor lichte beroering. In 1968, het jaar 

van de Praagse Lente, werd de munitiefabriek geconfronteerd 

met veranderde politieke omstandigheden in de wereld. 

De politieke spanningen liepen op waardoor er meer orders 

kwamen.

BEDRIJFSSCHOOL
In 1962 vierde de Bedrijfsschool haar 25-jarig bestaan. Zij mocht 

zich verheugen in een zeer goede naam, zowel in als buiten de 

Zaanstreek. De school heeft vele vakmensen afgeleverd die 

erg gewild waren op de arbeidsmarkt. Opleidingen werden 

gegeven in draaien, frezen, slijpen, bankwerken en later ook in 

elektrotechniek; in samenwerking met de gereedschapmakerij 

werden zelfs complete machines gebouwd. [af b. 7.6] In 1994 

werd de school een zelfstandige stichting ’Hembrug Beroeps-

opleidingen’ en in 2007 ging deze samen met andere regionale 

bedrijfsscholen verder onder de naam Tetrix. In 2012 verhuisde 

zij van het Eurometaal-terrein naar het Jonkerplantsoen in 

Zaandam. 

DE SPLITSING IN 1973
Omdat de Nederlandse behoefte aan munitie te klein was, 

besloot de Nederlandse regering, met goedkeuring van de 

Staten-Generaal, de activiteiten van het Staatsbedrijf in twee 

N.V.’s onder te brengen. De munitiefabriek Eurometaal N.V. 

moest door internationale samenwerking en specialisatie een 

Productie voor oorlog en vrede
De Artillerie Inrichtingen na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog werd de A.I. de grootste werkgever van de Zaanstreek. Na het einde van de Koude 

Oorlog veranderde de behoefte aan wapens. Het bedrijf moest zich heroriënteren. Dat leidde tot splitsing.  

Een deel ging na een aantal jaren failliet en het andere deel vertrok uit de Zaanstreek.

door Peter de Vries

Af beeldingen: archief Peter Marcuse

HET AR10-GEWEER
Door persconferenties en verspreiding van een foto waarop Richard 

Bouteille van Fairchild met een AR-10 aan de schouder in zijn tuin staat 

afgebeeld en doordat het wapen in talloze periodieken en dagbladen werd 

besproken, maakte de wereld kennis met dit nieuwe geweer. Een van deze 

artikelen, gepubliceerd in Time van 3 december 1956, trok de aandacht 

van de heer Ir. F.G. Jüngeling, toenmalig president-directeur van het 

Nederlandse Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen. Die zag in het wapen een 

mogelijke opvolger van het MI(Garand) legergeweer dat bij het Nederlandse 

leger aan vervanging toe was.

Ook lag hier de kans om de gereedschappenfabriek en de onder-

houdswerkplaats die de A.I. tot dan toe in feite was, de oude status van 

wapenfabriek terug te geven. Op 4 juli 1957 verkocht Fairchild Arma Lite een 

productielicentie voor vijf jaar voor de AR-10 aan Artillerie-Inrichtingen. 

‘Met zijn grote fabriek en productiefaciliteiten kon de A.I. het Arma Lite 

geweer produceren in de grote aantallen die Fairchild verwachtte.

In januari 1958 was het zover dat de A.I. het eerste wapen kon samenstellen 

en eind januari hield technisch ir. Hilarius van de A.I. trots het eerste na de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland geproduceerde wapen in handen met 

het driehoekige A.I.-fabrieksembleem en voorzien van het nummer 00001. 

Men probeerde het nieuw in te voeren wapen in het fiscale jaar 1959 onder te 

brengen, maar een tegenvaller bij de testen wierp problemen op en deed de 

‘Board of the Infantery’ in de USA besluiten voor een ander wapen te kiezen. 

Ook de Nederlandse Strijdkrachten kozen voor een ander 7.62 mm Nato-

patroon-geweer, de FN uit België. Tot 1960 produceerde de A.I. de AR-10 in 

kleine aantallen voor een aantal vreemde mogendheden.

Gehinderd door de Nederlandse exportbeperkingen en ontmoedigd 

door het ontbreken van wapenleveranties aan de grote nationale kopers 

besloot de Artillerie-Inrichtingen de wapenproductie te stoppen. Alle AR-10 

onderdelen, voorraden en gereedschappen werden verkocht of gesloopt; 

handleidingen, literatuur en andere publicaties werden weggegooid.

Uiteindelijk werd het wapen in de USA doorontwikkeld naar de AR-15 en 

later naar de M-16, die wel een succes werden op de wereldmarkt.

Deze machine is een HPM bodempers en 

werd gebruikt voor het bodempersen van 

grote hulzen. Dat werd in twee bewerkingen 

uitgevoerd, n.l. bodem voorpersen en bodem 

napersen. Bij het uitgangsproduct was de laatste 

rek uitgevoerd, d.w.z. voor kaliber 105 mm de 

derde rek en voor de 140 mm de vierde rek. Aan 

de pershemel een slede met het voorpers- en 

het napersstempel. Op de perstafel een slede 

met twee persmatrijzen waarin de laatste 

rek geplaatst werd. Deze twee persmatrijzen 

maakten het mogelijk de pers aan voor- en 

achterzijde te beladen. Boven de gebukte 

persoon de vork waarmee het gerede product 

uit de matrijs werd gehesen. Deze bodempers is 

later aan de bovenzijde gescheurd en vervangen 

door de 3000 tonner. (Coen van Rooijen)

Lange rijen A.I. werkers keren na gedane arbeid 

huiswaarts via trappen naar de hoog gelegen 

spoorweg halte Hembrug. (Bron Peter de Vries) 
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(Energie besparende systemen) werd een nieuwe stap op de 

civiele markt gezet. Dit werd in de daaropvolgende jaren uitge-

breid met nog meer werkzaamheden voor de civiele markt, 

waaronder de aankoop van ‘Intergas’, een bedrijf in Coevorden 

dat cv- en hr-ketels produceert. Andere projecten uit die tijd 

waren: de productie van geavanceerde sloten in samenwerking 

met Mul-T-Lock uit Israël en van onderdelen voor melkrobots 

met Pro-Lion. De productie werd nog diverser met de fabricage 

van reclamelichtbakken, airbags, auto- en heftruckonderdelen 

en in 1995 het stansen van rondellen voor de Rijksmunt, die 

daarvan o.a. de guldens, rijksdaalders en later de euro kon 

slaan. Dit alles kon niet voorkomen dat reorganisaties elkaar 

snel opvolgden en het personeelsbestand in 1990 al tot 600 

werknemers was gereduceerd. 

Door de verbeterde Oost-West-verhoudingen en vooral de val 

van de muur in Duitsland namen de politieke spanningen 

af en daardoor ook de vraag naar conventionele munitie. 

Ook omdat Eurometaal niet tijdig deelnam aan de productie 

van geavanceerde wapensystemen zag het er somber uit. 

Een 10-jarige opdracht in 1992 voor de fabricage van groot-

kaliber munitie voor de Nederlandse en Turkse Defensie hield 

het bedrijf tot eind 2002 overeind. Door het weigeren van 

een export vergunning door Duitsland moest het bedrijf in 

1994 de productieafdeling in het Duitse Liebenau sluiten, de 

productie werd overplaatst naar Turkije. Toen deze opdracht 

was uitgeleverd, viel, ondanks de overname in 1999 door het 

Duitse Rheinmetall, wegens gebrek aan opdrachten van het 

moederbedrijf in 2003 het doek voor Eurometaal en gingen de 

laatste 180 werknemers met collectief ontslag. 

grotere omzet en productie behalen. Een raamovereenkomst 

met het West-Duitse bedrijf Dynamit Nobel werd ondertekend. 

Door deze samenwerking kon Eurometaal een fabriek in het 

West-Duitse Liebenau a/d Weser openen voor het samenstellen 

van groot-kaliber munitie waarvoor in Zaandam geen ruimte 

meer was. De metaalbewerkingsmachinefabriek ging over in 

‘N.V. Gereedschapswerktuigenindustrie -Hembrug’, die zich op 

het westelijk deel van het terrein vestigde.

EUROMETAAL N.V., VAN MILITAIR NAAR CIVIEL
Na een moeilijke start voor Eurometaal N.V. maakte het bedrijf 

in 1975 en ‘76 een sterke groei door: de omzet steeg van 35 

naar 150 miljoen gulden en het personeelsbestand groeide 

van 550 naar 1200 werknemers. Het door Eurometaal ontwik-

kelde nieuwe .50 machinegeweer-patroon met een harde 

wolframkern, dat tussen de 600 en 900 m een vijfmaal groter 

pantserdoorborend vermogen had, werd een succes. Ook de 

nieuw ontwikkelde handgranaat van kunststof mag succesvol 

worden genoemd. 

In 1979 bestond het bedrijf 300 jaar, wat uitbundig werd gevierd 

in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Speciaal ingehuurde treinen 

brachten de vele werknemers en hun families naar Utrecht. Als 

cadeau ontving iedere werknemer een broodje van 1 kg puur 

zilver in een mooie geschenkverpakking; de waarde liep snel 

op van f 220,- inkoop tot wel f 2800,- bij verkoop. 

Vanwege de steeds schommelende vraag naar munitie werd er 

door Eurometaal, net zoals in het verleden bij de A.I., gezocht 

naar mogelijkheden om het geavanceerde machinepark 

draai  ende te houden. Door de overname van het bedrijf E.B.S 

GEREEDSCHAPSWERKTUIGENINDUSTRIE ‘HEMBRUG’
Door de enorme concurrentie braken er voor de machinefabriek 

eind jaren zeventig ook zware tijden aan, die in 1983 resulteerden 

in een overname door Figee Haarlem, fabrikant van o.a. grote 

drijvende kranen. De machinefabriek verhuisde naar Haarlem. 

In datzelfde jaar werd de Hembrug als spoorbrug vervangen 

door de Hemtunnel. In 2005 ging Figee failliet en werd deels 

overgenomen door Kenz-Zaandam. De ‘Hembrug’ werd voort-

gezet door een particuliere overname. De fabriek maakt in 

Haarlem met succes nog steeds zeer geavanceerde machines.

HEMBRUGTERREIN
Wat rest is een 42 ha groot terrein vol met industriële rijksmonu-

menten die nu door samenwerking van rijk, gemeente en 

provincie wind- en waterdicht worden gemaakt om straks 

deel uit te maken van een terrein met kleinschalige bedrijven, 

cultuur en recreatieve mogelijkheden: Het ontwikkelingsplan 

’Nieuw Hembrug’ is een uitdaging van formaat voor betrokken 

partijen

Noten:

1 Dit artikel is gebaseerd op archiefmateriaal in het Hembrugmuseum 

en op het jubileumboek: Heinz Nägele, Dick Schaap, Geen oorlog.  

Geen munitie. De geschiedenis van 300 jaar militaire productie. 

 (Haarlem, 1979).

2 Een laboreerplaats is een werkplaats waar munitie wordt samen-

gesteld (vullen met springstoffen etc.). Een werkman daar is een 

laboreerder.

Deze foto is genomen op de bovenste verdieping van gebouw 429, toen 

daar alleen onderdelen werden gemaakt voor klein kaliber munitie. Je 

ziet hier de kogelkernen draaierij, de machines zijn twee spillige Werner 

draaimachines. Op deze machines werden de ball kernen, pantser 

doorborende kernen en de lichtspoorkernen geproduceerd, waarbij voor 

het boren van het lichtspoorgat een nabewerking op een andere machine 

nodig was. De kernen werden gemaakt uit twee typen materiaal, hardbaar 

Handmatige controle van een geweerloop. 

Het Armelite AR-10 geweer. 

In opleiding bij de Artillerie Inrichtingen Hembrug. 

Speciaalmachine die door de gereedschapwerktuigen fabriek is 

ontworpen en gebouwd, voor welk product precies is niet duidelijk. 

In het midden is het product opgespannen, links en rechts zijn 

bewerkingseenheden opgesteld waarmede gaten kunnen worden 

geboord of gefreesd. Aan de slede in het midden boven is een 

meerspillige boorkop gemonteerd voor het boren van twee gaten.  

Met deze machine werden tegelijkertijd aan drie vlakken gaten geboord. 

Onduidelijk is of aan de achterzijde nog een bewerkingseenheid 

is geplaatst. Als dat het geval was konden aan vier zijden tegelijk 

bewerkingen worden uitgevoerd. 

en niet hardbaar. De hardmetalen kernen werden kant en klaar gekocht. 

Later zijn voor de 25 mm hardmetalen kernen uitgangsproducten 

gekocht, deze werden bewerkt op een speciaal aangeschafte Index 

draaibank uitgerust met een volautomatisch beladings- en controle 

systeem zodat in drie ploegen onbemand geproduceerd kon worden. De 

Werner draaibanken zijn later vervangen door een AS20 Gildemeister 

zes-spilautomaat. (Coen v. Rooijen) 
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HET BEGIN: EEN DAAD VAN VERZET?
De Bruynzeel Bedrijfsschool startte in november 1943. Een wat 

vreemd moment, midden in de oorlog, maar Bruynzeel deed 

er alles aan om te voorkomen dat personeel opgeroepen zou 

worden voor de Arbeitseinsatz en wellicht was het openen 

van een bedrijfsschool onderdeel van die strategie. Zo konden 

jonge mensen ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland. 

Daarnaast was Bruynzeel sinds zijn komst naar de Zaanstreek 

in 1919 steeds verder uitgebreid. Het bedrijf was hier begonnen 

met en deurenfabriek en een vloerenfabriek, in 1928 was er een 

schaverij bijgekomen, in 1937 een keukenfabriek en in 1939 was 

men begonnen met de productie van hechthout. Het bedrijf 

was nu zo groot en complex dat het rendabel werd een eigen 

bedrijfsschool op te zetten; er waren voldoende verschillende 

afdelingen om de leerlingen werkervaring te laten opdoen en er 

waren genoeg mogelijkheden om door opleiding op te klimmen 

in het bedrijf. De school startte met 27 leerlingen en twee leraren. 

NIJVERHEIDSONDERWIJS IN DE ZAANSTREEK
De bedrijfschool was een onderdeel van de Avondnijverheids-

school, die al langer bestond. Het belang van goed technisch 

onderwijs was door de Zaanse industrie al veel eerder onder-

kend. Al in 1909 was hier een vereniging voor opge richt, maar 

in 1916 werd eindelijk de school geopend. Toen J.A. Laan, onder-

nemer bij Wessanen en Laan en lid van de Eerste Kamer, zijn 

50-jarig koopmansschap vierde, stelde hij f 50.000 beschikbaar. 

Andere ondernemers, betrokken bij de oprichting, waren K.C. 

Honigh, K. Cz. de Boer, J.W. Dekker, K. ter Laan en E. van de Stad. 

In eerste instantie was er uitsluitend dagonderwijs, later kwam 

de behoefte om ook avondonderwijs aan te bieden aan arbeiders 

die al werkten en die hogerop wilden komen.1 Pas toen raakte 

Bruynzeel erbij betrokken, de avondopleiding sloot aan bij de 

visie van het bedrijf.  Wel stond de bedrijfsschool grotendeels 

los van de Avondnijverheidsschool, zij had eigen locaties en 

eigen docenten. Er waren meer bedrijfsscholen in de Zaanstreek 

en omgeving die losstonden van het technisch avondonderwijs. 

De Artillerie Inrichtingen beschikte bijvoor beeld over een eigen 

opleiding die losstond van de Avond nijver heidsschool, evenals 

de bedrijfsschool van NDSM in Amsterdam-Noord.

EEN GROTE SCHOOL
In 1953 had de Bruynzeel Bedrijfsschool drie leraren die de vakken 

vaktekenen, materialen en gereedschappen, constructieleer en 

Nederlandse taal, wis- en natuurkunde gaven. De school had 128 

leerlingen2, was dus succesvol, maar het avondonderwijs had 

nadelen. Dat gold niet alleen voor de Bruynzeel Bedrijfsschool, 

maar voor avondonderwijs in het algemeen. De leerling moest 

na een lange werkdag ‘s avonds weer naar school en bij het 

volgen van de avondschool op vier avonden kwam er weinig 

terecht van het maken van huiswerk. Van werkgeverszijde uit de 

metaal- en scheepsbouwindustrie kwam het dringende verzoek 

het parttime-onderwijs (eendagsonderwijs) in te voeren. Daar-

om startte de Avondnijverheidsschool op 26 oktober 1955 met 

een ééndagsschool. Bruynzeel liep hierin dus niet voorop, 

maar sloot zich wel dankbaar bij het initiatief aan. In 1957 werd 

de Buynzeel Bedrijfsschool een onderdeel van de Technische 

Eendagsschool. De school had een eigen directeur, leraren en 

locatie, maar de examens werden centraal afgenomen met de 

andere onderdelen van de Technische Eendagsschool.

De bedrijfsschool ontwikkelde zich steeds verder. Rond 1960 

bood de school al drie opleidingen aan: een  praktische op-

leiding over het werken in de Bruynzeel-fabrieken, een op-

leiding met meer theoretische vakken, waarbij in drie jaar het 

rijksdiploma machinaal houtbewerker gehaald kon worden, en 

een opleiding bestemd voor hen die voor een hogere functie in 

een van de fabrieken in aanmerking wilden komen.3

TOPJAREN
In 1962 werd de opleiding nog verder uitgebreid. De leerlingen 

gingen nu ook twee dagen naar school in plaats van één dag. 

Alleen de leerlingen van de vormingsopleiding, het laagste 

niveau, gingen één dag naar school. Doel van deze opleiding 

was ‘begeleiding van de jongen bij de overgang van school naar 

werk, leren omgaan met en waardering hebben voor hetgeen 

anderen doen, het bevorderen van zelfstandigheid, aanleren van 

praktische vaardigheden.’4 Een belangrijke vernieuwing was 

ook de schakelklas, bestemd voor jongens van 14 en 15 jaar, die in 

het algemeen alleen lager onderwijs hadden genoten. Doel van 

deze klas was de jongens te observeren en in overleg met hen te 

bepalen voor welke afdeling van de opleiding en van de fabriek 

zij het meest geschikt waren. Het vakkenpakket was inmiddels 

aardig uitgebreid; de schakelklas kreeg Nederlands, rekenen, 

geschiedenis en maatschappijleer, natuurkunde, vaktheorie, 

vak tekenen, timmeren, tekenen, handenarbeid en lichamelijke 

oefening. Naast deze basisopleidingen kende de bedrijfsschool 

toen maar liefst vijf verschillende afdelingen, waarbij drie af-

de lingen opleidden tot verschillende vormen van machi naal 

houtbewerker, een afdeling die bestemd was voor gespeciali-

Leren op het werk
De bedrij fsschool van Bruynzeel

Om voldoende geschoold personeel te krijgen stichtte een aantal bedrijven een bedrijfsschool. 

In de Zaanstreek waren dat Bruynzeel en de A.I. Later gingen die bedrijfsscholen op in de 

Centrale Technische School.

door Vibeke Kingma

Foto’s: archief Peter Marcuse

JEUGDHOUT ZAANDAM. EERSTE ZAANSE 
JEUGDONDERNEMING VAN DE BRUYNZEEL BEDRIJFSSCHOOL 

In het schooljaar 1961/1962 werd Jeugdhout Zaandam opgericht.6 Dit was een 

tijdelijke onderneming die bedoeld was om de leerlingen van de bedrijfsschool 

te leren hoe je een bedrijf opzet. Jeugdhout maakte Bruynzeel-potloden. Het 

bedrijf bleek onmiddellijk heel leerzaam; in eerste instantie hadden de jongeren 

enorm veel werk, omdat ze allemaal hun familie gevraagd hadden om potloden 

te bestellen. Maar na die eerste rush droogden de orders geheel op en moest er 

serieus aan acquisitie worden gedaan. De jongeren werkten iedere vrijdagavond 

aan hun onderneming. Jeugdhout had ook eenmalig een eigen personeelsblad. 

Daarin stond ook een uitgebreid fotoverslag van ‘de reis naar Wijk aan Zee, 

gefotografeerd door Peter Marcuse’. In het kader van het 40-jarig bedrijfsjubileum 

van Willem Bruynzeel had het bedrijf twintig caravans aangeschaft waarin 

personeelsleden hun vakantie konden doorbrengen. De caravans werden in 

colonne door het personeel zelf naar Wijk aan Zee gebracht. Dit paste uitstekend 

bij de bedrijfsstrategie om het personeel aan het bedrijf te binden.

De caravans op het Bruynzeel terrein staan 

klaar om naar Camping Rollandsduin in 

Wijk aan Zee gebracht te worden.

links: Werkmeester en leerling.

Een Bruynzeel potlood in een 

handomdraai.
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Zakelijk ging het in die jaren minder: de markt werd over-

spoeld met goedkope kasten en keukens uit Oost-Europa. In 

deze moeilijke tijden werd het minder lonend om een eigen 

bedrijfs school te onderhouden. De eigen school ging op in de 

Centrale Technische School van de Zaanstreek.5

Noten:

1 N. J. Heijkoop en M. Klop, ‘Onderwijs’ in: J.P. Woudt en K. Woudt, 

Encyclopedie voor de Zaanstreek deel 2 (Wormerveer 1991) 527-546, 

aldaar 544.

2 Jaarverslag van de Centrale Technische School voor de Zaanstreek, 

deel Bruynzeel’s Bedrijfsschool (1953).

3 Welkom bij Bruynzeel (Zaandam, ca. 1960).

4 Bruynzeel Bedrijfsschool. Technische en algemene gegevens 

(Zaandam 1962).

5 Er is maar vrij weinig te vinden over de geschiedenis van de 

Bruynzeel Bedrijfsschool. Mochten lezers naar aanleiding van dit 

artikel nog toevoegingen hebben of over materiaal beschikken, dan 

kunnen zij contact opnemen met Vibeke Kingma, e-mail vibeke.

kingma@upcmail.nl

6 Jeugdhout Zaandam. Eerste Zaanse jeugdonderneming van de 

Bruynzeelbedrijfsschool en het Zaanlands Lyceum (jaarverslag 1961/1962) 

(z.p. (Zaandam) z.j. (1962)).

seerde technische beroepen als elektricien, automon teur, 

machine   bankwerker en onderhoudsmonteur en een afdeling 

be stemd voor de opleiding van kantoorpersoneel. Naast de op-

leiding werkten de leerlingen de rest van de week op een van de 

twintig afdelingen van het bedrijf. Ze kregen daarvoor be taald; 

in 1962 kregen 14-jarigen f 30,15 per week. Dat liep op tot f  64,35 

per week voor de 19-jarigen.

De jaren zestig waren de topjaren van de bedrijfsschool. Er 

was zelfs een bedrijfsschoolvereniging die allerlei clubjes 

orga  niseerde, zoals handenarbeid, schilderen en tekenen, 

foto   grafie, biljarten, klaverjassen, basketbal en badminton. 

Dat Bruynzeel veel tijd en energie stak in de opleiding, is wel 

te begrijpen. Niet alleen werd het bedrijf steeds groter en 

werden de machines ingewikkelder te bedienen, maar het werd 

daarnaast steeds moeilijker om personeel te vinden. Investeren 

in het personeel was daarom van groot belang. Anders dan in 

de levensmiddelenindustrie, die het personeelstekort tijdelijk 

wist op te lossen door steeds meer vrouwen aan te nemen, werd 

de houtindustrie daar niet geschikt voor geacht, al werd het wel 

geprobeerd; er was een afdeling in het multiplexbedrijf waar 

vrouwen werkten.

VERZAKELIJKING EN EINDE VAN BEDRIJFSSCHOOL
In de jaren zeventig werden de verhoudingen met het personeel 

zakelijker. Bruynzeel was inmiddels een wereldwijd bedrijf met 

vestigingen in Zuid-Afrika, Suriname, Duitsland en Frank rijk. 

BOUW

Bruynzeel

Jaap Schipper - architect

Gorter - stalen ramen

Indeco Coignet - bouwmaterialen

Oosterveld & Romeĳ n - verf

Pieter Schoen - verf

Staal - glas

GRAFISCHE INDUSTRIE

De Boer en Vink – lithobedrĳ f

Drukkerĳ  Haverlag

Drukkerĳ  Huisman

Drukkerĳ  Huig

Krĳ t - papier en karton 

Schenk – verpakkingsmaterialen

HOUT 

Balkenzagerĳ  Aten

Bruynzeel – deuren, keuken en fi neer fabriek

Hoza – pallets en stellingen

Houthandel v/h Van Wessem

Leguit – meubelfabriek

METAAL

Artillerie Inrichtingen Hembrug

Aspa - Asmeta kantoorinrichting

Gorter - stalen ramen

Kalfsvel Metaal Coating

Klinkenberg - Kliko

Machinefabriek Duyvis

Machinefabriek Graaf

Machinefabriek Klooster

Machinefabriek Sombroek

GRAFISCHE ONTWERPERS

Dick Prins

Swip Stolk

RECLAME ADVIESBUREAUS

Bureau van Midden

Reclame Adviesbureau Breeuwer

Voor Zaanse bedrĳ ven:

Reclame Adviesbureau Prad

Reclame Adviesbureau Smit’s

Reclame Adviesbureau Franzen, 

Hey en Veltman

VOEDINGSMIDDELEN

Albert Heyn

Chocoladefabriek Grootes

Cor Kee – kaashandel

Honig

N.V. Koninklĳ ke Pellerĳ  “Mercurius” (v/h 

Gebr. Laan - Lassie Toverrĳ st)

Meypro

Simon de Wit

Suikerwerkfabriek Goedthardt

Verkade - proefopdrachten

OVERIGE BEDRĲ VEN

Flentrop Orgelbouw

Forbo (linoleum Krommenie)

Hilko - zeepfabriek

Pielkenrood - Vinitex

Scheepswerf Beer

Sportfondsenbad - Fa. Basco

Tufton - tapĳ t

Van de Stadt - vilthandel

INFRASTRUCTUUR

Bouw 1e Coentunnel

Bruggen en viaducten

Hembrug - station

Houthaven Zaandam

Rĳ kspontveren Noord Zee kanaal

Servicestation BP

Zaan pontveer en sluis

Ziekenhuis De Heel

RECREATIE - VRĲ E TĲ D

Akersloot - watersport

Bakkum - strand

Jeugd aan de waterkant

Nozems in de Westzĳ de 

Volkstuinen

ZAANSE OPDRACHTGEVERS
VAN PETER MARCUSE

B o u w e r s  e n

r e s t a u r a t i e s p e c i a l i s t e n

v a n  Z a a n s e  h u i z e n ,

p a k h u i z e n  e n  m o l e n s

M�i Zaans
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KENNISCENTRUM 
TRANSFORMATIE & RESTAURATIE

Noordeinde 16 

1521 PA Wormerveer 

t 075-6220441

f 075-6219941 

www.hooyschuur.nl

Een platform waar overdracht van vakgerichte  
kennis centraal staat.  
 
Een initiatief van Hooyschuur architecten bna

Met Alles is er al, het wacht om gezien te worden laat 

Marjolein Lensink-Neijzing (bekend als marjolein_zaandam 

op Instagram) zien dat fotograferen alles te maken heeft 

met de kunst van het kijken en slechts in beperkte mate 

afhankelijk is van de gebruikte techniek. Marjolein heeft 

een eigen kijk op dagelijkse zaken en ziet daardoor precies die dingen waar 

anderen aan voorbij gaan. Dat de techniek een ondergeschikte rol speelt 

blijkt wel uit het feit dat alle foto’s zijn gemaakt zijn met een mobiele telefoon 

en alleen bewerkt zijn met de Instagram app. 

Instagram marjolein_zaandam Marjolein Lensink-Neijzing

ALLES IS ER AL, 
HET WACHT 
OM GEZIEN 

TE WORDEN

EVERYTHING 
IS THERE, 
WAITING 
TO BE SEEN

250 pagina’s 

full colour  

150 x 150 mm

 

12,
50

Meer info: 

Heijnis & Schipper Drukkerij bv,  

Lagedijk 158, Zaandijk  

www.heijnis-schipper.nl 

info@heijnis-schipper.nl 

tel. 075 - 6401730 
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VAN MOLENAAR TOT A-MERK   
Dit was de titel van het jubileumnummer van het personeelsblad 

van Honig Merkartikelen over 125 jaar Honig te Koog aan de 

Zaan (18 mei 1992). Trouwens…, iedere Zaankanter weet, dat 

de Zaanse molens een aantal eeuwen geleden het prille begin 

waren van een bloeiende handel en industrie in de ontwikkelde 

Zaanstreek. Naast de houtnijverheid, scheepsbouw, walvisvaart 

en papierwaren die zich tot bloeiende bedrijfstakken ontwik-

kelden, was zeker ook de levensmiddelenindustrie een 

belangrijke bedrijfstak.

Nu in 2013 worden vele miljoenen Nederlanders in Noord, 

Zuid, West en Oost dagelijks in de supermarkt geconfronteerd 

met Zaanse A-merken. O.a.: het blauw van Albert Heijn, het 

Honig-ovaal op het oranje pak, het Ruytertje van Verkade, 

het wit in het rood van Duyvis sinds 1806, de kroon op het 

Lassie-rijstmerk en in de non-foodsector de zeemeeuw op het 

Bruynzeel-potlood/keukenmerk. Al deze kwalitatieve merk -

producten hebben zo hun eigen geschiedenis van de negen -

tiende eeuw. Een ding hebben deze topmerken ook gemeen. 

Door innovatie, onderzoek en publiciteit zijn deze merk-

producten groot en bekend geworden. En nu… zijn ze dat 

nog steeds. Deze genoemde Zaanse merken (op Lassie na, een 

Engelse koosnaam voor meisjes) zijn namen van Zaanse onder-

nemers. Aan de keuze van de merknaam ging in die tijd geen 

creatief proces vooraf; simpelweg de naam van de stichter van 

de desbetreffende ondernemer/fabrikant was de afzender, het 

MERK van het product.

De Zaankanters werkten niet bij de puddingfabriek, de deuren-

fabriek of de koekfabriek, maar bij Honig, Duyvis, Bruynzeel 

of Verkade. Ze werkten bij familiebedrijven, die producten 

maakten onder de merknaam van die familie. De medewerkers 

waren eigenlijk supporters van het familiebedrijf waar zij voor 

werkten. De lokale medewerkers waren best wel kritisch, maar 

over het algemeen sterk betrokken bij het welzijn van het 

bedrijf. Zeker in tegenstelling tot nu, waar bedrijfsculturen 

vaak worden geclassificeerd met formeel of informeel, waren de 

sferen binnen de Zaanse bedrijven vooral familiair te noemen.

HERKENBAARHEID  
De baas kwam op de fiets naar kantoor. Het management van 

al deze familiebedrijven had zijn blik duidelijk gericht op 

de continuïteit van de onderneming. Dit was de motor voor 

kwaliteit en innovatie. Merken worden niet in de fabrieken 

gemaakt, producten daarentegen wel. Merken worden ge-

maakt in het hoofd van de consument. De van oorsprong 

Zaanse merken bestaan, dankzij het feit dat de consument de 

merken kent en om vele redenen ervoor kiest. Dat is te danken 

aan de in noverende eigenschappen van de Zaankanters die 

werk zaam waren in de familiebedrijven. Zij wisten haarfijn 

hoe zij het behoeftepatroon van de consument – van toen en 

later – moesten inschatten. Ook wisten ze hoe ze daarop konden 

inspelen.

HET PRODUCT MOET ZICH ZELF VERKOPEN  
In de jaren vijftig, zestig en zeventig waren de veranderingen 

in de levensmiddelensector spectaculair. De kruidenier op 

de hoek van de straat ging, langzaam maar zeker, over van 

bediening naar zelf bediening. Nog later werden het super-

markten. Dat betekende een revolutie in de presentatie van 

het product en de noodzaak van publiciteit daarvan. De gra-

fische verpakkingen waren eerst rijk aan illustraties. Soms 

waren het pure kunstwerken. Deze verpakkingen maakten 

echter plaats voor fotografische en realistische vormgeving. 

Het product moest zich in feite zelf in het schap verkopen. De 

kruidenier, de levensmiddelen-vakman, maakte plaats voor de 

ondernemer. De merkfabrikanten namen, geadviseerd door 

reclame/marketing-deskundigen, via verpakking en reclame 

de voorlichting over.

DE KUNST IS TOCH GEBLEVEN
Bekijkt u in 2013 de bij Albert Heijn gekochte reep chocolade 

van Verkade, een pak toverrijst van Lassie, een zak borrelnootjes 

van Duyvis of een pakje soep van Honig… dan zijn dat stuk voor 

stuk kunstwerken. En als je erbij stil staat wat er allemaal op die 

Zaanse levensmiddelenverpakkingen moet staan, dan is dat 

onvoorstelbaar. In de meeste gevallen wordt de lay-out door de 

ontwerper bepaald door de fotografie.

De ontwerpers en de fotografen vanaf de jaren vijftig en zestig 

waren daar zeker de pioniers van.

Zaanse merken
Het ontstaan, maar ook de noodzaak van 

herkenbaarheid in een oogopslag
Zaanse merken vinden sinds vele jaren hun weg naar de consument. Herkenbaarheid en vormgeving van de 

verpakte producten gingen een steeds grotere rol spelen en daarmee werd ook de rol van de fotograaf en de 

vormgever steeds belangrijker.

door Jan Koorn

Illustraties: archief Jan Koorn en archief Peter Marcuse

De baas kwam op de fiets naar kantoor. 

(Foto Peter Marcuse).

Ware kunststukjes: verpakte Zaanse 

consumentenproducten.

Van Molenaar tot A-merk. 125 jaar Honig te Koog aan de Zaan 

(jubileumnummer van het personeelsblad van Honig Merkartikelen, 

van 18 mei 1992).

Het blauw van Albert Heijn, het HONIG ovaal op het oranje pak, het 

Ruytertje van Verkade, het wit in het rood van Duyvis sinds 1806, de 

kroon op het Lassie-rijstmerk, en in de non-food sector de zeemeeuw 

op het Bruynzeel-potlood/keukenmerk.
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INLEIDING
Voor Honig deed ik veel, van het fotograferen van nieuwe in-

stallaties tot vastleggen van het dempen van de Zaanbocht ten 

behoeve van bedrijfsuitbreidingen in Koog Zaandijk.

Heel iets anders was het fotograferen van verpakkingen, ont-

worpen door de toenmalige verpakkingontwerper van Honig, 

Jannes Dathijn. Deze werden gedrukt in eigen beheer op een 

gigantische diepdrukpers, in de voormalige molen Groenboer 

aan de overkant van de Zaan. Op een zeker moment schijnt er 

een competitie te zijn geweest tussen de vormgever van Honig 

en het reclamebureau Prad, dat voor Honig werkte, die door de 

laatste werd gewonnen. Hierbij werd ik door Prad opgemerkt en 

verzocht om mij in Amsterdam te komen presenteren.

ART-DIRECTOR PIET VEEN
Bij Prad werd ik door Herman Lieve, een van de directeuren, aan 

de tand gevoeld en doorverwezen naar art-director Piet Veen. 

Die maakte me in weinig woorden – hetgeen vrij ongebruikelijk 

was in de reclamewereld – duidelijk wat hij van mij verwachtte. 

Zo stond ik na een kwartier weer op straat om met een opdracht 

voor Honig aan de slag te gaan in Zaandam.

Al gauw merkte ik dat Piet op een eigenzinnige, doch creatieve 

manier vorm gaf aan de advertenties van Honig. Hij had een 

serie typetjes in de vorm van poppen bedacht, maar ook zelf 

gemaakt. Figuren die zo weggehaald leken uit het dorp van 

Swiebertje en Bromsnor, een populaire tv-serie uit die tijd. Die 

dorpsfiguren, opgesteld rond de bekende zes borden uit het 

oranje soeppak, moesten een sfeer van ouderwetse degelijkheid 

oproepen. Dat sloeg aan, overigens tegen wil en dank van de 

directie van Prad. Er kwam zelfs een nieuwe soep bij – Deense 

rundvleessoep – geflankeerd door een soort Erik de Noorman.

FORBO
Toen Forbo, ook klant bij Prad, Floorance introduceerde, een 

nieuwe vloerbedekking van vinyl met een onderlaag van kurk, 

kwamen er weer poppen aan te pas, deze keer van kurk. Ook 

die serie sloeg aan en daar bleef het niet bij. Piet bedacht van 

alles om de sterke kant van het merk Floorance te promoten, o.a. 

naaldhakken en een optreden van mijn Griekse landschildpad 

uit de tuin. Prettig daarbij was dat de uitvoering steeds geheel 

aan mij werd overgelaten zonder dat hij over mijn schouder in 

de studio meekeek.

HET GEHEIM VAN DE GOEDE SAMENWERKING
Weinig woorden of niet, na ruim vijftig jaar zijn we nog steeds 

bevriend. In Piet’s tuin, rond de barbecue met een glas wijn in 

de hand, werd nooit over werk gesproken. De vraag, waarom 

we goed met elkaar konden werken en niet alleen voor Honig, 

maar ook voor Linoleum Krommenie en klanten buiten de 

Zaanstreek, was eigenlijk nog nooit gesteld. Hoog tijd om 

dit stilzwijgen te doorbreken en voor het voetlicht te krijgen 

waarom we een goed team zijn geweest. Piet Veen heeft er ook 

nu niet veel woorden voor nodig. ‘Je gebruikte altijd zulke leuke 

rekwisieten bij je stillevens voor mijn verpakkingen en je had 

aan een paar woorden genoeg. Het leek wel of we van begin af 

aan op dezelfde lijn zaten en dan is de klus al bijna gedaan. Ze 

zeiden wel: “Wat heb jij toch met die Marcuse?” Dan ging ik naar 

een andere fotograaf, maar ik merkte al gauw dat die er met 

de pet naar had gegooid en dan was het over. Je instelling en 

vertrouwen geven, daar gaat het om. Kwaliteit, daar heb ik nooit 

bij stilgestaan, dat sprak vanzelf.’

Creatief is Piet Veen nog steeds, met zijn gouaches in sjabloon-

techniek exposeert hij regelmatig in de Witte Kerk van Heiloo. 

De vele trouwe bezoekers verheugen zich altijd weer op nieuw 

werk.

Ooggetuige
De art-director en de fotograaf

Na de Tweede Wereldoorlog deed de art-director zijn intrede in de wereld van de reclame.  

Een goede samenwerking tussen art-director en fotograaf is onontbeerlijk voor het eindresultaat.  

Met Piet Veen lukte het altijd. 

Door Peter Marcuse

Foto’s archief  Peter Marcuse

Creatief met kurk 

Een Griek als figurant

Deense rundvleessoep
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DE EERSTE WASMACHINES EN DE GEBROEDERS MOLENAAR
Tot aan de Tweede Wereldoorlog betekende de was voor de 

meeste vrouwen (tenzij men personeel had) dagenlang in de 

weer zijn met tobbes, ketels heet water en wringer. Het was 

lichame lijk zwaar werk, nog afgezien van het drogen en strijken 

van de gereedgekomen was. Hoewel er al vanaf het begin van de 

afgelopen eeuw primitieve wasmachines bestonden, vereisten 

die vaak nog veel handwerk. De in het museum aanwezige Bico-

wasmachine (ZM-15385) is afkomstig uit 1955; zij is een van de 

vele voorbeelden van de toe nemende welvaart na de oorlog. 

Het is een eenvoudige machine, vervaardigd uit geëmailleerd 

plaatstaal. Het in het museum aanwezige model is tevens 

voorzien van een handwringer. De machines werden geleverd 

door de gebroeders Klaas en Cees Molenaar, bekend van hun 

succesvolle Wastora- keten.1 In 1948 hadden de gebroeders 

Molenaar onder de naam Electro Zaan hun groothandel in 

elektrische apparaten en aanverwanten opgericht. Ze ventten 

hun stofzuigers en onder delen hiervoor, maar ook andere 

artikelen als lampen, met de trein en de fiets uit bij winkeliers 

door heel Noord-Holland. In 1952 namen ze een winkeltje over 

aan de Zaandamse Westzijde dat het begin werd van Wastora. 

Ze maakten naam met hun vele stuntaanbiedingen. 

De opkomst van het bedrijf in de jaren zestig en zeventig heeft 

laten zien hoe een klein bedrijfje tot iets groots uit kan groeien. 

Begin jaren negentig ging Wastora helaas ten onder. 

BEGIN VAN DE BICO
De geschiedenis van de Bico-wasmachine is een bijzonder ver-

haal. Een van Molenaars klanten had zo’n machine in de winkel 

staan voor f 197,50, een voor toen absolute bodemprijs. Terwijl 

het overgrote deel van de Nederlandse huisvrouwen nog waste 

met tobbe, wasketel en handwringer, was deze machine in de 

naoorlogse opbouwtijd een aantrekkelijk artikel om aan de 

man (of liever vrouw) te brengen, vooral gezien de scherpe 

prijs. Klaas Molenaar was geïnteresseerd, maar pas na lang 

doorvragen kwam hij achter de naam van de maker, een zeker 

Birkhof uit Utrecht. Deze loodgieter maakte de machines op 

kleine schaal en wilde dat zij beslist voor f 197,50 zouden worden 

verkocht. Hoewel daarmee de winstmarges uiterst laag werden, 

ging Klaas Molenaar (en zijn broer Cees) uiteindelijk toch met 

de man in zee. Men hoopte op een grote omzet om zo winst 

te kunnen maken. Uiteindelijk verkochten de Molenaars circa 

twee miljoen machines. 

THEATER ALS MARKETING
Om het publiek warm te maken voor de machine werden er 

theatershows georganiseerd, waarin de Zaanse cabaretier 

Wim Theewis (destijds onderhoudsmonteur) en collega Dick 

Siekerman een aandeel hadden, de eerste als gastheer en 

conferencier. Ook een van de Molenaar-echtgenotes was van de 

partij. Net als in de Zaanstreek werden ook elders in Nederland 

shows gehouden en niet zelden werden alle meegenomen 

machines (die als decor op het toneel stonden) tijdens zo’n 

avond verkocht. De bijna altijd uitverkochte shows leverden 

veel spek takel en komische momenten op. De apparaten konden 

behalve gekocht ook worden gehuurd; voor veel gezinnen een 

uitkomst in de schrale jaren vijftig. De shows waren enigszins te 

vergelijken met de huidige gesponsorde televisieprogramma’s 

waarbij de aan te prijzen producten regelmatig in beeld ver-

schijnen. 

BETER LEVEN
Dankzij de Bico-machines werd het huishouden in de jaren 

vijftig een stuk lichter en was de tijd van wasbord en grote 

ketels met heet water zo goed als voorbij. Daarmee was de eerste 

stap gezet naar de huidige welvaartsmaatschappij. Een twee -

de stunt met wagonladingen goedkope koelkasten (toen bijna 

even onbekend als wasmachines) verliep bijna fataal voor de ge-

broeders Molenaar door tegenvallende afname, maar een plotse-

ling opkomende hete zomer bracht redding. Mede dankzij de 

broers Molenaar werd huishouden vanaf de jaren vijftig een stuk 

comfortabeler en lichter. Daarmee verdient dit Bico-exemplaar 

een plaats in de naoorlogse geschiedenis van de Zaanstreek en 

van Nederland. 

Bron: Rob van den Dobbelsteen, Een raik leve (z.p. (Zaandam) 1982).  

Onbekende objecten 
uit het Zaans Museum 

en de ZOV-collectie
De Bico-wasmachine, theaterstuk en vernieuwer  

van het huishouden
Er zijn veel manieren om een product aan de man te brengen. Het Zaans Museum bezit een exemplaar  

van de bij oudere generaties nog bekende Bico-wasmachine. Die werd op een wel bijzondere wijze verkocht. 

door George Slieker

Noot:

1 De naam Wastora staat voor: 

Wasmachines Stofzuigers Radio’s,  

zoals veel Zaankanters wellicht nog 

weten

De Bico-wasmachine die staat opgesteld in 

de museale Bruynzeelkeuken in het Zaans 

Museum. (foto Ruud van Ritbergen)

 

Wim Theewis achter de microfoon. 

(GAZ, fotonr. 21.07810)
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Hendrik Wicher Flentrop kwam op 25 december 1866 in Koog aan 

de Zaan ter wereld. Zijn vader had een schildersbedrijf. Hendrik 

Wicher leek derhalve voorbestemd voor een loopbaan als 

huisschilder, maar hoewel hij op 18-jarige leeftijd een opleiding 

aan de schilderschool in Lage Vuursche startte, zou het anders 

lopen. De jongen interesseerde zich al vroeg voor muziek; vanaf 

1882 kreeg hij orgelles op het in 1879 voltooide Flaes-orgel in de 

hervormde kerk van Zaandijk.1 Studeren deed hij bij zijn oom 

Arnoldus, op het harmonium; muziek had zijn hart gestolen.

VAN ORGANIST TOT ORGELBOUWER
Als aankomend schilder hielp de 20-jarige Hendrik zijn vader, 

die opdracht had gekregen om de orgelkast (orgelbouwers 

spreken meestal van de orgelkas) van het orgel in de hervormde 

kerk van Koog aan de Zaan te schilderen. Het was dít orgel dat 

de muzikale aspiraties van Hendrik aanwakkerde, ambities 

die hij voorlopig nog even in de koelcel (van het ijspakhuis 

van Vishandel Dil aan de Hoogstraat in Koog aan de Zaan?) 

moest zetten toen zijn vader in het voorjaar van 1887 kwam te 

overlijden en hij geacht werd het schildersbedrijf te gaan leiden. 

Meer en meer veroverde Hendriks liefde voor het orgel echter 

terrein: hij zette zijn orgellessen voort, volgde zijn orgelleraar 

op als organist, was – als schilder – betrokken bij restauraties 

van orgels, verkocht af en toe een piano of harmonium (voor de 

firma Goldschmeding uit Amsterdam) en was actief als orgel- 

en pianodocent en dirigent. Al die muzikale werkzaamheden 

bleken steeds moeilijker te combineren met het schilderwerk en 

in 1903 besloot Hendrik zich volledig op de muziek te richten; 

hij begon in Koog aan de Zaan een piano- en orgelhandel waar 

hij piano’s, harmoniums en bladmuziek verkocht. Na lessen te 

hebben genomen in het stemmen van orgels, durfde Hendrik 

het twee jaar later aan om voor de eerste keer zelf een orgel te 

stemmen, dat van de doopsgezinde vermaning in Koog aan de 

Zaan. Van het een kwam het ander; in 1909 kreeg Flentrop zijn 

eerste, grote opdracht: herstel en schoonmaak van het orgel 

van de Westzijderkerk in Zaandam, de eerste stap naar het 

zelf  bouwen van orgels, waarmee in 1914 werd begonnen in de 

Flentrop-werkplaats aan de Westzijde nr. 78 in Zaandam.  

Intussen werd in 1910 Dirk Andries geboren, de zoon die van 

jongs af aan met muziek en muziekinstrumenten in aanraking 

zou komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij op 16-jarige 

leeftijd als aankomend orgelmaker in het bedrijf van zijn vader 

kwam te werken en in de gelegenheid werd gesteld een gedegen 

orgelmakersopleiding in Duitsland te volgen bij Paul Faust, een 

gerenommeerd orgelbouwer in Barmen, een plaatsje 50 km ten 

noordoosten van Keulen.  

HEMELVUUR
Op 2 mei 1920, een dag na de tiende verjaardag van de jonge 

Dirk Andries, werd de hervormde kerk te Koog aan de Zaan door 

de bliksem getroffen, een gebeurtenis die grote gevolgen zou 

hebben voor de faam van de orgelmakers van Flentrop. 

[Een plaquette aan de noordgevel van de kerk, met onderstaand 

opschrift,  herinnert aan deze dramatische gebeurtenis.

Dit kerkgebouw in d’avond van 2 mei 1920 door het hemelvuur ge-

troffen, in ouden luister hersteld en weder ingewijd 19 februari 1922.]

Na de brand, waarbij het orgel grote schade opliep, kreeg Hendrik 

opdracht om een nieuw orgel te bouwen, een enorme klus 

voor het handjevol pianostemmers en reparateurs dat op dat 

moment bij Flentrop werkzaam was. Het instrument zou – voor -

al door radio-opnamen van orgelconcerten in de Kogerkerk – bij 

een breed publiek bekend raken. De goede reputatie van het 

orgel is in grote mate bepalend geweest voor de bloei van de 

firma Flentrop. 

ALBERT SCHWEITZER: UOMO UNIVERSALE
In 1927 keerde Dirk Andries terug naar Zaandam. Zijn stage in 

Duitsland had hij als weinig inspirerend ervaren, maar over de 

organisatie van een orgelmakerij had hij wel het een en ander 

opgestoken. Vader Hendrik probeerde om voor zijn zoon een 

nieuwe stageplek in het buitenland te zoeken, maar dat wilde 

niet erg vlotten. We schrijven begin 1928, dezelfde tijd dat Albert 

Schweitzer (1875-1965) een rondreis maakte door Nederland 

met orgelconcerten en lezingen over zijn humanitaire werk als 

tropenarts in het door hem in 1913, nu dus honderd jaar geleden, 

opgerichte ziekenhuis in Lambaréné, dat hij later zou afbouwen 

Onverwachte buitenkans voor 
de nog jonge firma Flentrop

Albert Schweitzer en het Flentrop-orgel 
in Koog aan de Zaan

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Albert Schweitzer, arts, theoloog, filosoof en organist, zijn ziekenhuis in 

het Afrikaanse Lambaréné stichtte. Om fondsen voor dat project te werven maakte hij in 1928 een lezingen- en 

orgelconcerttournee door Nederland, waarbij hij ook Zaandam aandeed. Dat had belangrijke gevolgen voor de 

nog jonge orgelfabriek van vader en zoon Flentrop.

door Cor van Dongen

als lepraziekenhuis. In 1952 kreeg hij voor zijn humanitaire 

werk de Nobelprijs voor de Vrede. Schweitzer was een uomo 

uni  versale, een uiterst veelzijdig mens. Na het gymnasium 

stu deerde hij filosofie en theologie (behaalde daarin de 

doctors  graad), studeerde orgel bij de grote Franse organist 

en com  ponist Charles-Marie Widor, ver  zorgde als predikant 

op zondag middag de kerkdienst en de catechisatie lessen, be-

kwaamde zich in het Hebreeuws, hield colleges over filosofen 

als Nietzsche en Kant, studeerde medicijnen (om tropenarts te 

kunnen worden) en … voltooide een studie over de bouw van 

het orgel! Het zal dan ook niet verbazen dat het bezoek van 

Albert Schweitzer, als organist vooral bekend vanwege zijn 

interpretaties van de muziek van Johann Sebastian Bach, door 

het Nederlandse vakblad Het Orgel (nog altijd Europa’s oudste 

tijdschrift over orgelkunst), met verve werd aangeprezen:

‘Organisten van Nederland. Eert U zelf door steun aan Schweitzer, 

Uwen wereldberoemde collega. En als gij zelf niet steunen 

kunt, wekt anderen op om ’t hem te doen, en bezoekt zijn be-

spe   lingen. Gij zult er leerend genieten.’

Koren op de molen van vader en zoon Flentrop, die door de 

publi  caties in Het Orgel bekend waren met de kwaliteiten van 

Schweitzer op het gebied van orgelspel en orgelbouw. Op 29 

april 1928 waren zij beiden present bij de lezing van de beroemde 

musicus en medisch zendeling in de doopsgezinde vermaning 

in Zaandam.

AMBACHTELIJKE ORGELBOUW
Je moet het ijzer smeden als het heet is: na afloop van de voor-

dracht nodigde de oude Flentrop Schweitzer uit om samen met 

hem en zijn zoon een bezoek te brengen aan ‘zijn’ orgel in Koog 

aan de Zaan. In een vraaggesprek uit 2001 met vormgever en 

(industrieel) fotograaf Peter Marcuse (1933), jarenlang mede-

werker van het tijdschrift Met Stoom van de Vereniging Zaans 

Industrieel Erfgoed, haalde Dirk Andries herinneringen op aan 

de bijzondere ontmoeting met Schweitzer:  

‘Albert Schweitzer was om geld in te zamelen voor zijn zieken -

huis in Afrika op rondreis door Europa en kwam een lezing 

houden in de Doopsgezinde kerk naast ons huis.

Ansichtkaart met daarop de winkel en 

werkplaats van Flentrop aan de Westzijde. 

(GAZ, fotonr. 4103437]

Vader Hendrik Flentrop met zijn in 1910 geboren 

zoon Dirk. (Foto Flentrop archief)

Onder: Albert Schweitzer in zijn nu 100 jaar 

geleden gestichte ziekenhuis in Lambaréné. 

(foto Schweitzerfellowship)
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HOLLÄNDISCHE ORGELBAU
Schweitzer bezorgde Dirk Andries een leeradres in de Elzas, 

de streek waar hij zelf vandaan kwam, maar door de grote 

werk loosheid die daar heerste, kreeg de jonge Flentrop geen 

visum. Uiteindelijk kwam junior terecht bij een kleine, niet-am-

bachtelijke orgelmakerij in Schwelm (achter het Ruhr gebied), 

waar hij met goede vaklui kwam te werken, maar zijn interesse 

voor het ambachtelijke orgel zou bepalend zijn voor de verdere 

ontwikkeling van Flentrop Orgelbouw uit Koog aan de Zaan.

Schweitzer toonde zich tevreden over het Flentrop-orgel in 

het Koger kerkje, althans, over de klank. Over de technische 

opbouw van het orgel was hij minder content; die zou volgens 

Schweitzer mechanisch moeten zijn. Een pleidooi voor het 

ambachtelijke orgel was namelijk hetzelfde als een pleidooi 

voor het mechanische orgel.

‘Mit der Disposition Ihrer Orgel te Koog, die ich soeben sehe, bin ich 

ganz einverstanden. Es ist recht dass Sie Quinten und Aliquoten sehr 

richtig disponiert haben. Nur fehlt auf dem 1te clavier den Bordun 8 

und ist die Gambe auf dem 2te clavier keine richtige Gambe, sondern 

eine Art Aeline. Ihnen und den ganzen Holländische Orgelbau 

wünsche ich, dass Sie sich ganz von Fabrikorgelbau emancipieren! 

Sie bauen dann schöne Orgeln.’ 2

Per omgaande stuurde H.W. Flentrop een brief terug naar het 

logeeradres in Amsterdam van Prof. Dr. Albert Schweitzer, 

waarin hij zijn dank uitsprak voor de adviezen die hij mocht 

ontvangen: ‘Für die Folge will ich mich soviel wie möglich nach Ihren 

Anweisungen richten in der Hoffnung dass es dem Orgelbau zum 

guten kommen wird.

Schweitzer was niet alleen arts en zendeling, die op z’n der-

tigste de gelofte had afgelegd om “anderen te dienen”, maar 

ook deskundig op het gebied van orgels en behalve organist, 

propagandist van het oude ambachtelijke orgel. Dat laatste 

vooral was de reden dat mijn vader naar die lezing wilde en mij 

vroeg om mee te gaan. Hij had toen het lef om na de lezing de 

‘grote’ Schweitzer te vragen zijn mening te geven over een orgel 

dat hij voor de her vormde kerk in Koog a/d Zaan had gemaakt. 

Schweitzer is meegegaan naar Koog aan de Zaan en heeft het 

orgel grondig bekeken en mij gevraagd – ik was toen 17 jaar 

– of ik in de zaak van mijn vader kwam werken en een goede 

orgel bouwer wilde worden. Dan moest ik vergeten wat hier 

fabrieks  matig gebeurd was, het zou ambachtelijk moeten. Op 

mijn vraag waar ik dat kon leren, vroeg hij me de volgende dag 

naar Amsterdam te komen waar hij logeerde.’ 

De volgende dag, zo lezen we in het artikel van Marcuse, stond 

Dirk Andries Flentrop op de stoep van een deftig herenhuis 

op het Museumplein in Amsterdam. Een huisknecht in een 

rood-wit gestreept jasje deed open en liet hem bij Schweitzer 

binnen. Op indringende wijze hield Schweitzer een pleidooi 

voor het ambachtelijk gebouwde orgel en dat was, in de tijd 

dat veel orgelbouwers juist op een fabrieksmatige werkwijze 

waren overgestapt, een nieuwe gedachte. ‘Ondanks het feit dat 

ik aanvankelijk door collega’s voor gek werd versleten, heb ik 

mijn verdere leven steeds getracht dat inzicht te volgen en uit 

te dragen. Dankzij Schweitzer en niemand anders, ben ik de 

ambachtelijke voorloper geweest.’ 

Bronnen: 

 Rogér van Dijk, 1903-2003  100 jaar Flentrop orgelbouw  

(z.p. (Zaandam?) z. j. (2003)) en het interview van Peter Marcuse met 

de toentertijd 91-jarige Dirk Andries Flentrop, dat te vinden is op de 

website van Marcuse, www.marcuse.nl aldaar klikken op publicaties 

en dan door naar Industrieel Erfgoed Zaanstreek-Orgelbouwer 

Flentrop. 

Noten:

1 Na de samenvoeging van de hervormde gemeenten van Zaandijk en 

Koog aan de Zaan werd de Zaandijker kerk gesloten. In 1974 werd het 

orgel verkocht aan de kerk van Westbroek (gemeente De Bilt), waar 

men over een orgel beschikte dat in slechte staat verkeerde.

2 Met de dispositie van uw orgel in de Koog, dat ik zonet gezien heb, 

ben ik het helemaal eens. Het klopt dat u de quinten en de aliquoten 

(net als de quint is een aliquot een enkelvoudige boventoon) goed 

gedisponeerd hebt. Maar op het eerste klavier ontbreekt de Bourdon 

8' en de Gamba op het tweede klavier is geen echte Gamba maar 

meer een soort Aeoline. Ik zou wensen dat u en alle Hollandse 

orgelbouwers zich emanciperen van de fabrieksmatige orgelbouw! 

Dan bouwt u mooie orgels. (Met dank aan Arie de Wit van de 

Stichting Orgeltochten Noord-Holland voor de uitleg van quint en 

aliquot.)  

3 In het vervolg zal ik uw adviezen zoveel mogelijk opvolgen in de 

hoop dat dat de Hollandse orgelbouw ten goed komt. (…) Separaat 

zend ik u een kleine som per postwissel voor uw omvangrijke en 

sympathieke arbeid in Afrika. 

(..) Separat sende ich Ihnen eine kleine Summe pro Postanweisung für 

Ihre umfangreiche und Sympathische Arbeit in Afrika.’3

ORGELCONCERT
De postwissel voor het goede werk dat Schweitzer in Lambaréné 

verrichtte, brengt ons in één grote stap in het heden. In 2013 

is het precies 100 jaar geleden dat de Duitse arts naar het 

Afrikaanse dorpje vertrok. Overal in Europa wordt dat uitgebreid 

gevierd. In Nederland herdenkt de Albert Schweitzerstichting 

Nederland die gebeurtenis met orgelconcerten, door diverse 

organisten, in kerken waar Schweitzer indertijd concerten heeft 

gegeven. In dat kader is er ook een orgelconcert in de Koger-

kerk, op 5 oktober a.s., aanvang 16.00 uur. De Zaanse organist 

Bas Westerhof zal die middag een korte inleiding houden over 

Albert Schweitzer, over het orgel van de Kogerkerk én over de 

muziek die deze middag op de lessenaar zal staan. Wat Wester-

hof, organist met een breed repertoire, dat hij op vele plaatsen 

in Europa ten gehore bracht, zal gaan spelen was op het moment 

van schrijven van dit artikel nog niet bekend. ‘Dat hangt ervan 

af wat er nog uit het Schweitzer-archief komt’, laat de organist 

weten.

We zijn benieuwd; misschien valt nog te achterhalen welke 

werken Schweitzer op 28 april 1928 in het Kogerkerkje gespeeld 

moet hebben…

 

Foto uit 1952 van Albert Schweitzer die het orgel in de kerk van Malmö 

bespeelt. Eronder een handgeschreven groet van Schweizer aan ‘Herr 

Flentrop’ waarin hij hem gelukwenst met zijn werk (Foto Flentrop archief) 

In 2003 kwam het orgel op de lijst van Rijksmonumenten. In 2008 volgde 

restauratie door Flentrop, waarbij wijzigingen uit 1976, die het orgel een 

‘neo-barok’ karakter hadden gegeven, ongedaan werden gemaakt. Het 

resultaat is een fraai ‘modern’ orgel waarop de muziek geschreven rond 

1900 uitstekend klinkt, terwijl het instrument door zijn klassieke kern 

ook onmiskenbaar geschikt is voor oudere muziek.

Het orgel in de Koger kerk dat in 1920 zwaar beschadigd raakte was afkomstig uit een Haarlemse kerk en gebouwd  

door orgelbouwer Van den Brink. Het kwam in 1912 naar Koog en werd daar door Flentrop geplaatst en gewijzigd.  

Na de brand plaatste Flentrop een nieuw orgel in de kas die wel grotendeels was bewaard. Ook was een deel van de 

pijpen van het oude orgel nog bruikbaar. 
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KLASINA DON-KLEIMAN, GETUIGE EN DOCHTER 
VAN DIRK KLEIMAN.

‘Wat een lange dag voor jullie.’ Ze kijkt bezorgd naar de geluids-

man. ‘Ik heb mijn dagboekjes uit die tijd nog eens opgezocht. Ik 

was zestien zo’n beetje. Wat een oppervlakkigheid, om te gieren 

gewoon. Niets over de oorlog en die dingen van mijn vader.’ Ze 

lacht verbaasd om haar eigen bakvissengedrag. Het was een en 

al verliefdheid in die schriftjes. Toch was het dezelfde bakvis die 

de brief openmaakte waarin stond dat haar vader was overleden. 

Haar moeder was doodziek, haar zusje was jarig. Ze heeft het tot 

een uur of twaalf, met haar andere zusje voor zich gehouden. 

Dat was vreselijk. Haar moeder stierf een paar maanden later. 

‘Hans Fuykschot werkte met mijn vader. Zo’n aardige jongen 

met lieve ogen. Hij kwam ook niet terug. Maar wat aardig dat u 

ernaar vraagt, dat gebeurt nooit meer, dat ze vragen “hoe was 

dat nou met je vader in de oorlog.”

MONUMENT IN HET KOOGERPARK IN KOOG AAN DE ZAAN  
In het Koogerpark worden met een gedenksteen zestien mensen 

herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten. 

Elf uit Koog aan de Zaan en vijf uit Zaandijk. Onder wie zeven 

mensen uit het vroege verzet, bekend geworden onder de naam: 

de Stijkelgroep. 

KLAAS DEN HARTIGH, GETUIGE UIT SINT PANCRAS.  
‘Dit bruggetje was geen twintig levens waard.’ De twaalfjarige 

Klaas wist niet dat er in de vrachtwagen die pal voor hun 

boerderij in Sint Pancras geparkeerd werd, al zeven lijken 

lagen. Mannen die kort daarvoor waren doodgeschoten aan 

de Provin ciale weg in Wormerveer. De Duitsers namen wraak 

op twee sabotage-acties aan de spoorlijn naar Den Helder. Het 

ver zet wilde voorkomen dat Duitse troepen naar Texel gingen 

om de opstand van de Georgiërs neer te slaan. Het opblazen 

van het spoorbruggetje, hoorde Klaas. ‘Toen was het boem! 

Door de klap werd ik wakker, ik had glasscherven op bed.’ De 

daaropvolgende fusillade zag hij. ‘Dan ga je kijken voor het 

raam en zie je militairen, ik denk vijfentwintig, dertig.., toen 

werden er tien mensen uit die auto gehaald en na een lange 

rede van de hoofdofficier, want dat duurde lang, werden ze .. 

ja.. neergeschoten. Daarna nog tien. Onmenselijk. Was dan die 

aanslag het waard?’

Op 15 april 1945, twintig dagen voor de bevrijding, werden in 

Wormerveer zeven mannen in de leeftijd van 23 tot 44 jaar 

door de Duitse bezetter gefusilleerd als vergelding voor twee 

aanslagen op de spoorlijn tussen Amsterdam en Uitgeest. Daar -

na trokken de Duitsers naar Sint Pancras waar ze daar aan het-

zelfde spoor nog eens twintig mannen doodschoten.  

Monumenten spreken 
Getuigen moeten nu worden gehoord, anders is het te laat.

Zevenentwintig gebeurtenissen, personen of groepen in de Zaanstreek waren zo belangrijk dat er een 

oorlogsmonument voor is opgericht. Wij leggen de verhalen vast en we maken er minidocumentaires van. 

Sinds onze eerste filmdag op 29 juli 2011 hebben we de verhalen achter vijfentwintig monumenten al volledig 

onderzocht. Daarbij hebben we negenenzeventig getuigen voor de camera gehad. 

Elke maand stellen we er twee aan u voor.

door Merel Kan 

Foto’s: Anjo Kan

A D V E R T E N T I E

Wij blijven op zoek naar materiaal en naar getuigen van ge-

beurte     nissen die de aanleiding vormden voor de zevenen-

twintig Zaanse oorlogsmonumenten. 

Mail info@monumenten spreken.n1 

of bel met Marjo Post 06 113 75 457.

Klasina Don-Kleiman

Klaas den Hartigh

Het monument in het Koogerpark

Het monument bij de spoorbrug in Wormerveer
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STICHTING BEHOUD ROEREND
CULTUREEL ERFGOED WORMER 

Op 22 juni jl. was Maarten Donk of 

Martinus Duncanus (1508-1590) weer 

even terug in zijn dorp. Deze stichter 

van de Latijnse school in Wormer kwam 

hoogstpersoonlijk kennis nemen van de 

resultaten van het opknappen van zijn 

portret dat in de Maria Magdalenakerk 

hangt. Op dit door de tands des tijds erg 

vergeelde schilderij is zijn portret te zien 

met op de achtergrond een getrouwe 

af beelding van het dorp Wormer rond 

1650. In een geestige toespraak, uiteraard 

doorspekt met Latijnse uitdrukkingen, 

ging hij terug naar zijn tijd en onthulde 

daarna het gerestaureerde portret. In 

mei 2012 nam de Stichting het initiatief 

tot het restaureren van het kerkscheepje 

in de Nieuwe Kerk, waarover wij vorig 

jaar in Zaans Erfgoed berichtten.

Wie de toespraak gemist heeft, kan deze 

alsnog zien op You Tube via http://youtu.

be/9rMH_SjNh-w. Ook het invoeren van 

de steekwoorden Maarten Donk Wormer 

22 juni voert naar dit ruim zes minuten 

durende filmpje van Jos Blokker.

(Foto Paul Tjeertes, Stichting BRCEW)

FRANS WYTEMA KRIJGT HOGE 
ONDERSCHEIDING

Op 18 juni jl. werd aan de alom bekende 

Frans Wytema uit Zaandijk in de 

Burgerzaal van het Koninklijk Paleis in 

Amsterdam de Zilveren Anjer uitgereikt 

door prinses Beatrix. De Zilveren Anjer, 

een initiatief van Prins Bernhard, 

wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend 

aan personen die zich vrijwillig en 

onbetaald bijzonder hebben ingezet 

voor de cultuur of het natuurbehoud in 

Nederland. Frans Wytema ontving de 

Zilveren Anjer voor zijn inspanningen 

ten behoeve van het behoud en de 

restauratie van de Zaanse houtbouw 

en van oude muziekinstrumenten. Hij 

redt historische panden van de sloop 

en laat deze restaureren. Daarnaast 

draagt hij zorg voor herstel en behoud 

van oude muziekinstrumenten. Hij 

heeft als voorzitter van de Stichting 

Sweelinckmuseum vele jaren het beheer 

van de Sweelinckcollectie fortepiano’s 

behartigd, tot deze onder de vleugels 

van Museum Geelvinck in Amsterdam 

kwam. Op een door hem gerestaureerde 

fortepiano worden in het Zaandijkse 

Honig Breethuis geregeld concerten 

gegeven. Voor zijn inzet bij diverse 

historische verenigingen en zijn strijd 

voor het behoud van historische panden 

en muziekinstrumenten kreeg hij in 

2011 van onze vereniging de Zaans 

Erfgoedprijs. 

Dezelfde middag was een trotse 

Frans aanwezig bij het intrillen 

van de eerste paal voor een nieuwe 

fundering van Lagedijk 14, het nieuwe 

restauratieproject van de Elout Wytema 

Stichting. Wethouder Olthof had veel 

lovende woorden voor hem en noemde 

hem bij die gelegenheid ‘een levend 

monument’. In het zeventiende-eeuwse 

Zaanse pand bij molen De Bleeke Dood 

wordt te zijner tijd een chocolaterie 

gevestigd. De restauratie wordt mede 

mogelijk gemaakt door de Bredenhof 

Stichting, Stichting ir. P.M. Duyvis, 

Stichting Honig-Laan Fonds, Stichting 

Krijt-Hulpfonds, Stichting Gebroeders 

Visser, Funderingstechnieken De Coogh, 

Nationaal Restauratie Fonds en de 

Gemeente Zaanstad. 

bron foto: Prins Bernhard Cultuurfonds/

Geelvinck.nl

Verenigingsnieuws
Nieuws, aankondigingen en verslagen van Zaanse erfgoedorganisaties die ook interessant zijn voor anderen 

dan alleen de leden van de eigen club

Coördinatie: Wikje van Ritbergen

VERENIGING ZAANS ERFGOED
Nieuw logo. Ingaande deze herfst zullen 

onze leden meer en meer ons nieuwe 

logo tegenkomen (zie af beelding). Na 

jaren met het groene logo met de huisjes 

en fabrieken van de Zaanstreek gewerkt 

te hebben, was er behoefte aan een 

nieuwe strakkere vorm, een logo dat 

in allerlei uitingen tot zijn recht komt 

en ongeacht het formaat herkenbaar 

blijft. Grafisch ontwerper Jan Schoen 

kwam met een voorstel dat door het 

bestuur na een paar kleine aanpassingen 

werd aangenomen. Het Zaanse huis en 

de fabriek die symbool staan voor de 

oorspronkelijke organisaties waar onze 

vereniging uit ontstond, zijn hierin nog 

steeds te herkennen. Het geheel oogt 

moderner, want al zijn we een club die 

zich met behoud van historisch erfgoed 

bezighoudt, we gaan wel met onze tijd 

mee.

Ledenvergadering Vereniging Zaans 

Erfgoed. Om alvast in uw agenda te 

noteren: de najaars-ledenvergadering 

van onze vereniging wordt dit keer ge-

houden op zaterdagochtend 9 november 

in kerkgebouw De Doofpot aan de 

Oostzijde in Zaandam. Meer in formatie 

volgt nog of vindt u op de website  

www.zaans-industrieel-erfgoed.nl .

Wormer krijgt ‘Cool Propje’ ter herinnering 

aan Van Gelder Papier

Feestelijk overhandigde voorzitter Piet 

Oudega van Vereniging Zaans Erfgoed 

half september het monument ter 

herinnering aan Van Gelder Papier over 

aan burgemeester Tange. Daarmee is 

ruim dertig jaar na de sluiting toch nog 

recht gedaan aan een bedrijf waarmee 

Wormer eeuwenlang (sinds 1685) 

verbonden is geweest. Dit werd mogelijk 

dank zij de inspanning van bestuurslid 

architect Cees Kruit. Bij het ter perse 

gaan van dit nummer, eind augustus, 

hadden we daar nog geen foto’s van. 

Maar op een rustige zondagochtend 

enkele weken eerder had kunstenaar 

Herbert Nouwens schuin tegenover 

het gemeentehuis het 600 kilo zware 

gevaarte van roestvrij staal nauwgezet 

op de zes originele gietijzeren zuilen 

uit de oude fabriek laten zakken. De 

kunstenaar die gewoonlijk ‘verroest’ 

werk maakt, is daar voor één keer van 

afgeweken om de uitdrukking van 

papier zo dicht mogelijk te benaderen. 

Slechts enkele voorbijgangers zagen 

hoe de kraan de ‘verkreukelde prop’ 

met z’n pinnen aan de onderzijde 

nauwkeurig op de zuilen neerliet, zodat 

het geheel de suggestie wekt dat de 

prop, achteloos weggeworpen, er nog 

boven zweeft. Drie jongelui op de hoek 

van de Bordwalserstraat zagen dat goed: 

een van hen maakte het gebaar van 

een blaaspijpje en riep monter: ‘cool 

propje hoor!’ (Jan Piet Bloem en Conny 

Scholtes).

ZAANSE ARCHEOLOGIE
Stadsarcheoloog Piet Kleij, van wie 

u ook regelmatig artikelen over 

recente vondsten in ons blad aantreft, 

publiceert binnenkort een boek over 

archeologisch onderzoek in Oostzaan. 

Omdat Oostzaandam vroeger onder 

Oostzaan viel, komt dat deel van 

Zaandam ook ter sprake. Het beeld 

dat, gebaseerd op de opgravingen, 

ontstond over de ontwikkeling van 

het dorp Oostzaan – van losse terpjes 

naar lintbebouwing – is kenmerkend 

voor het ontstaan en de ontwikkeling 

van andere ‘oude’ Zaanse dorpen, zoals 

Westzaan, Assendelft, Krommenie, 

Wormer en Jisp. Het boek is daarom 

ook voor die delen van de Zaanstreek 

van belang. In de boekbespreking van 

het decembernummer komen we hier 

uiteraard op terug. 

TENTOONSTELLING ‘POSITIEF BEELD’ 
Dit themanummer staat in het teken 

van het werk van de Zaanse industrie-

fotograaf Peter Marcuse, die dit jaar 

80 wordt. Hij was een pionier in de 

reclamefotografie die de beelden die 

wij hebben van de wederopbouw van de 

Zaanse industrie na de Tweede Wereld-

oorlog, mee heeft bepaald. Vanaf 11 

oktober is in het Zaans Museum een 

tentoonstelling te zien van het werk 

van Peter Marcuse. Onze vereniging 

heeft aan het tot stand komen van 

deze tentoonstelling een substantiële 

bijdrage geleverd, maar ook financiële 

bijdragen van anderen waren nodig om 

dit initiatief van Jur Kingma mogelijk te 

maken. We zijn dan ook de Bredenhof 

Stichting, het Jacob Stins Fonds, 

Stichting Ir. P.M. Duyvis, Forbo Flooring 

te Krommenie, Hembrug Machine 

Tool te Haarlem, Rotary Wormerveer-

Krommenie heel dankbaar voor hun 

ondersteuning voor de inrichting van 

de expositie. Dit extra dikke thema-

nummer van Zaans Erfgoed werd 

verder mede mogelijk gemaakt door 

een garantie subsidie van het Reint 

Laanfonds.
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4 APRIL
De gemeente Zaanstad heeft een aan-

vraag gedaan bij het rijk om zoge-

noemde Havenwoningen te mogen 

bouwen op het Hembrugterrein. Dat 

zijn bedrijfs woningen vergelijkbaar met 

plattelandswoningen. Bewoners mogen 

dan niet klagen over de havenomgeving. 

De aanvraag is gedaan in het kader van 

de Crisis- en Herstelwet, zegt wethouder 

Dennis Straat (Ruimtelijke Ordening). 

Volgens Straat is het belangrijk om 

woningbouw op het Hembrugterrein 

mogelijk te maken. De Havenwoning 

is een eerste stap op weg naar mogelijk 

meer woningbouw in het havengebied, 

zoals het Zaandamse VVD-Kamerlid 

Barbara Visser onlangs al bepleitte.

7 APRIL
In de Maartenkerk aan de Vinkenstraat 

in Zaandam houdt Frank Tjeertes 

woensdag 10 april een lezing over de 

restauratie van het kerkscheepje uit 

de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat in 

Wormer, over het archiefonderzoek en 

de historische achtergronden. Tijdens 

zijn lezing wordt een film van de 

restauratie  getoond. De bijeenkomst 

begint om 20.00 uur, de zaal is open 

vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. 

Het scheepje is eerder meerdere malen 

gerestaureerd. Er bleken echter allerlei 

historische ‘verminkingen’ aan het 

scheepsmodel te zijn toegevoegd.

9 APRIL
De gemeente Zaanstad heeft laten 

weten geen geld te hebben voor de 

onthulling van de straatnamenbordjes 

in het nieuwbouwwijkje De Molenaer 

in het zuidelijke deel van Westzaan. 

En aangezien Dorpscontact ook krap 

in zijn geld zit, is het de vraag of het 

ooit tot een officiële onthulling komt 

van de Klaas Risstraat, de Jaap de 

Boerstraat  en de Willem Jansenstraat. 

De straten zijn vernoemd naar drie 

bekende Westzaners. Klaas Ris (1821-

1902) was in de negentiende eeuw een 

van de voorlopers van de socialistische 

beweging in Amsterdam. Willem 

Jansen (1892-1969) was, net als zijn zoon 

Chris, een Westzaanse kunstenaar. En 

Jaap de Boer (overleden in 2005) was 

onder andere  bestuurslid van tal van 

Westzaanse verenigingen.

13 APRIL
Het einde nadert voor het openlucht-

zwembad De Crommenije. ‘Nog 

twee jaar te gaan’, zegt manager Eric 

Nagelhout. Het openluchtbad zal niet 

verdwijnen, maar gaat wel helemaal op 

de schop. Er komt volgens de plannen 

van de gemeente een overdekt zwembad 

in Krommenie, ter vervanging van 

De Watering in Wormerveer. Voor dit 

seizoen blijft alles nog bij het oude. ‘Wij 

zijn druk bezig met de laatste werk-

zaamheden. Ik heb het in de vijftien 

jaar nog nooit gehad, maar ik was even 

bang dat we het door het slechte weer 

niet zouden redden. Maar 1 mei bij de 

opening is alles af.’

19 APRIL
Hospice De Schelp in Krommenie viert 

dit jaar zijn eerste lustrum. Ter ge  legen-

heid hiervan verzorgt het een jubileum-

uitgave. Die wordt eind september huis-

aan-huis verspreid in Zaanstad, Oostzaan 

en Wormerland. Het hospice draait voor 

een belangrijk deel op de inzet van zo’n 

zestig vrijwilligers. In het bijna-thuishuis 

aan de Evenwichtstraat brengen 

mensen met een levensverwachting van 

minder dan drie maanden de laatste 

fase van hun leven door. Het hospice 

onder  houdt nauwe contacten met het 

Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek/

Waterland. Familieleden van overleden 

gastbewoners geven aan veel waardering 

te hebben voor de zorg die het hospice 

verleent.

22 APRIL
In café De Fabriek in Zaandam vindt 

morgen tijdens de Zaanse Poëzieavond 

een wisseling van de wacht plaats. 

Dan wordt Bas Husslage, de huidige 

stadsdichter van Zaanstad, uitgeluid 

door wethouder Leny Vissers-Koopman. 

De wethouder neemt ook de officiële 

installatie van zijn opvolger voor 

haar rekening. Dat is dit keer een duo, 

bestaande uit Mandy Pijl uit West knollen-

dam en Kees-Jan Sierhuis uit Krommenie. 

Beiden hebben zich als stadsdichters voor 

de periode 2013-2014 verenigd onder de 

naam Zaans Dichtersgilde.

29 APRIL
Historische Vereniging Wormerveer 

krijgt woensdag de Arie Lemsprijs, 

genoemd naar de oud-burgemeester 

van Zaanstad. De prijs bestaat uit een 

oorkonde en € 500. Doorslaggevend 

voor de jury was dat de vereniging zich 

niet alleen richt op historie, maar ook 

Sinterklaas viert met de jongste cliënten 

van de Voedselbank.

Kroniek
Drie maanden (april, april tot en met juni 2013)

Nieuws uit de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek

Door Jaap de Koning

Foto’s: Gemeentearchief Zaanstad

7 MEI
De Stichting Kalverpolder gaat na het 

broedseizoen wandel- en vaarexcursies 

organiseren. De stichting wil – in 

navolging van de Poelboerderij in 

Wormer – aan natuureducatie gaan 

doen, zij het op kleinere schaal. Er 

wordt gezocht naar vrijwilligers met 

kennis van het veenweidegebied, die 

de excursies kunnen begeleiden. De 

werkschuur van de stichting  aan de 

Kalverringdijk vormt de uitvalsbasis. 

Het herstel van de Kalverpolder achter 

de Zaanse Schans krijgt meer gestalte. 

Met subsidie van de provincie zijn 

onlangs paaiplaatsen voor vissen 

aangelegd. Verzakte oevers worden 

hersteld  en oude greppels weer 

opengegraven.

10 MEI
Gemaal De Waker aan de Westkolkdijk, 

op de grens van Oostzaan en Zaanstad, 

gaat op de schop. De uitstroom con-

structie, die het water naar het Noord-

zeekanaal voert, voldoet niet meer 

aan de eisen van de moderne tijd en 

is dringend aan vervanging toe. De 

Waker bemaalt de polder Oostzaan via 

Zijkanaal H op het Noordzeekanaal. 

Daardoor houden bewoners en bedrijven 

in Zaandam Oost en Oostzaan droge 

voeten. De capaciteit is in de loop van 

de jaren met circa tien procent vergroot 

naar 245 kubieke meter per minuut. 

Nu is de uitstroomconstructie aan de 

beurt. Die loopt onder de weg door 

en heeft flink te lijden van het zware 

vrachtverkeer en de bussen die naar de 

Achtersluispolder rijden.

15 MEI
Frans Wytema krijgt op 18 juni uit 

handen van prinses Beatrix de Zilveren 

Anjer van het Prins Bernhard Cultuur-

fonds. De Zaandijker zet zich al vele jaren 

in voor het Zaans Erfgoed. De advocaat 

in ruste koopt oude historische panden 

op, laat ze opknappen en geeft er een 

nieuwe bestemming aan. Daarnaast 

houdt hij zich bezig met het restaureren 

van oude muziekinstrumenten. Wytema 

vindt de onderscheiding ‘een grote eer. 

Ik ben hier erg blij mee. Deze pluim 

is niet alleen voor mij, maar voor alle 

mensen die zich met mij inzetten voor 

het redden en beschermen van Zaans 

Erfgoed.’

23 MEI
Kerken in de Zaanstreek zijn bang dat 

patiënten in het Zaans Medisch Centrum 

in de toekomst niet of nauwelijks 

gebruik zullen maken van de geestelijke 

verzorging. Het ziekenhuis gaat de 

geestelijke bijstand anders organiseren. 

Mensen blijven minder lang in het 

ziekenhuis, de samenleving is meer 

divers geworden, maar de geestelijke 

verzorging in het ziekenhuis was daarin 

niet meegegroeid. De verzorging wordt 

volgens bestuursvoorzitter Rob Dillman 

van het ZMC aangepast aan deze tijd. 

Dat betekent 24 uur per dag zorg, indien 

de patiënt dat vraagt en  f lexibelere 

inzet van verzorgers. De nieuwe geeste-

lijke zorg gebeurt meer dan nu met 

verzorgers die voor elke vraag apart 

worden ingehuurd.

24 MEI
Behalve Velsen willen ook Zaanstad 

en Beverwijk meebetalen om de 

draagvleugelboot op het Noordzee-

kanaal in de vaart te houden. De fast 

flying ferry kan namelijk aantrekkelijker 

worden – dus meer passagiers trekken – 

als er niet twee, maar vier halteplaatsen 

langs het kanaal zijn. In een brief 

van vijftien overheden en instanties 

wordt Provinciale Staten van Noord-

Holland gevraagd het stopzetten van de 

waterverbinding per 1 januari 2014 te 

heroverwegen. Gedeputeerde Staten (GS) 

besloten daar eerder toe.

28 MEI
In twee weken tijd hebben actievoerders 

voor het behoud van filmhuis De 

Fabriek ruim 2.000 handtekeningen 

opgehaald. De handtekeningen worden 

aanstaande donderdag aangeboden aan 
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van Rooswijk wandel je straks, langs 

de rand van het Guisveld, richting de 

spoorlijn. Daar buigt het pad af naar 

het noorden om te eindigen bij het 

vernieuwde station Wormerveer.

19 JUNI
De Hanenpadsluis halverwege de 

Zuiddijk  bestaat driehonderd jaar. 

Sinds 1713 scheidt de sluis de Zaan en de 

polders ten oosten van Zaandam. ‘Het 

is de poort naar het oosten. En hij  is er 

niet voor niets: de Zaan ligt 1 meter 20 

hoger dan het water in de polders. Als 

de sluis een dag open zou staan, zouden 

ze in Oostzaan zeker last van natte 

voeten krijgen’, zegt Wiel Klinckenberg, 

bewoner van het Hanenpad en al jaren 

de sluiswachter.

22 JUNI
Lisya Bicaci, restauratrice van de door 

Karel Appel ontworpen ramen in de 

Paaskerk in Zaandam, zou het liefst de 

bijbehorende tekst op de muur onder 

de ramen ook terugbrengen. ‘De Ganse 

Schepping wacht met reikhalzend 

verlangen op het openbaar worden der 

zonen Gods’ schreef Karel Appel op de 

muur. Hij gebruikte een dikke kwast, 

wisselde blokletters en aan elkaar 

geschreven letters af. De tekst staat niet 

recht en het laatste woord paste net niet 

meer. Het kerkbestuur zorgde ervoor dat 

de tekst niet te zien was op de dag van de 

opening. Maar hoe, daarover verschillen 

de verhalen.

26 JUNI
Volgend jaar rond deze tijd gaat de grote 

klus beginnen. Dan starten de werk-

zaamheden voor de nieuwe Zaanbrug 

tussen Wormerveer en Wormer, die 

anderhalf jaar gaan duren. Een mega-

operatie, waarbij het autoverkeer wordt 

omgeleid en fietsers en voetgangers 

van een tijdelijke noodbrug gebruik 

kunnen maken. De oude brug dateert 

al van midden jarig zestig van de vorige 

eeuw en heeft zijn beste tijd gehad. In 

2011 besloten de gemeenteraden van 

Zaanstad en Wormerland dat de brug op 

de huidige locatie richting Nieuweweg 

in Wormer zou terugkomen,  hoewel het 

nautisch gezien handiger was geweest 

om een nieuwe brug te bouwen, aan-

sluitend op de Lassiestraat.

burgemeester Faber. De gemeente heeft 

plannen om De Fabriek te verhuizen 

naar het cultuurcluster bij het station 

in Zaandam. Daar zijn de vrijwilligers 

en veel  vaste bezoekers het niet mee 

eens. De Fabriek trok vorig jaar een 

recordaantal  bezoekers van 30.000.

4 JUNI
Masterplan Poelenburg gaat officieel 

de prullenbak in. Vijf jaar geleden is de 

Zaandamse wijk aangewezen als een 

van de veertig Vogelaarwijken en lag 

er een ambitieus plan. Daarvan is niets 

gerealiseerd en dat gaat de komende 

tijd niet veranderen. In plaats van 

nieuwbouw mogen de verhuurders het 

verbeteren van hun bezit laten afhangen 

van de technische staat van de woning 

en de wensen van de huidige bewoners. 

Met duurdere nieuwbouw moest de wijk 

een bevolking krijgen die gemiddeld 

meer te besteden had. Nu dat niet 

gebeurt, zegt Zaanstad dat corporaties 

verschillen in de woningvoorraad langs 

een andere weg dan sloop en nieuwbouw 

moeten realiseren.

11 JUNI
Poelenburg is boos. Terwijl vrijwel 

alles uit het ambitieuze masterplan 

een loze belofte blijk te zijn geweest, 

krijgt de wijk wel een fietspad en een 

bruggetje waar niemand in de wijk 

behoefte aan heeft. Het fietspad komt 

tussen de Kerkstraat in Oostzaan en 

de Troelstralaan. Het voert door de 

Wachterstraat en Zuiderven en er komt 

tussen die twee straten een nieuwe 

brug over de Weer. De klankbordgroep 

Poelenburg en de bewoners van de 

Wachterstraat zijn helemaal niet 

te spreken over het plan. Terwijl de 

plannen om de wijk te verbeteren 

zijn geschrapt is er wel geld voor een 

fietsbrug. Dat steekt.

13 JUNI
De stratengids van Zaanstad uit 2008 is 

z’n tijd ver vooruit. Langs de noordkant 

van Rooswijk, aan de rand van het 

Guisveld, loopt volgens de plattegrond 

het Frans Marspad. In werkelijkheid 

ligt er helemaal geen pad. Althans, nog 

niet. Na jaren uitstel wordt het creatieve 

wandelpad dit jaar aangelegd. Vanaf de 

Igor Strawinskystraat aan de westkant 

HONIG BREETHUIS 
(gesloten tot 5 oktober)

5 oktober tot 16 november: 

tentoonstelling Bouwhistorie en behoud 

van een museumpand

zondag 20 oktober 16.00 uur: concert 

met Gerard van Vuuren op harpsichord 

en Amanda Markwick op traverso.

zondag 17 november 16.00 uur: concert 

door Tullia Melandri op de Duwaer 

fortepiano. 

vanaf 12 december: tentoonstelling 

‘Verstilde verbeeldingen’ met stillevens 

van Annelies Jonkhart 

Honig Breethuis, Lagedijk 80, 1544 BJ 

Zaandijk, www.honigbreethuis.nl

ATELIERROUTE
Elk jaar start de Atelierroute in de gehele 

Zaanstreek met een over zichtstentoon-

stelling in Het Weefhuis. 

5 en 6 oktober Zuid Zaanstreek. 

12 en 13 oktober Noord Zaanstreek. Voor 

het hele programma zie: www.tengel.nl 

HET WEEFHUIS
5, 6, 12 en 13 oktober, 13.00 – 17.00 uur: 

overzichtstentoonstelling Atelierroute 

De overzichtstentoonstelling in het 

Weefhuis is dit jaar anders opgezet dan 

andere jaren. 50 Zaanse kunstenaars 

worden uitgedaagd om een kunstwerk 

te maken naar een gedicht van stads-

dichtersduo Mandy Pijl en Kees-Jan 

Sierhuis ‘Stad aan de Muur’.

19 en 20 oktober, 12.00 – 17.00 uur: 

Henk Scholten, Annelies Pont, Hans Pont

Het Weefhuis, Lagedijk 39 te Zaandijk, 

www.hetweefhuis.nl 

KUNSTCENTRUM
tot 17 november: najaarsexpositie 075 

met kunstenaars: Jan Groenhart, Barbara 

Guldenaar, Barbara van Marle, Danielle 

van der Erve en Jannetien Huijsman.

Vanaf 14 december: winterexpositie 

met kunstenaars: Sasja Wagenaar 

(schilderijen), Inge BeÐka (keramiek) en 

Dennis a-Tjak (fotografie).

RUSLANDJAAR 2013
nog tot 5 januari 2014: tentoonstelling 

Acht fantastische dagen 

Een speciale expositie, die in het teken 

staat van het achtdaagse bezoek van de 

tsaar aan Zaandam: “Acht fantastische 

dagen | Eight fabulous days”.

Zaans Museum & Verkade Paviljoen, 

Schansend 7, 1509 AW Zaandam, 

www.zaansmuseum.nl 

tot 14 november: Tsaar Peter route

Een app-route in het spoor van tsaar 

Peter de Grote (1672-1725) voert langs 

aansprekende locaties tussen  

Amster dam en Zaandam.

Startpunt: Station Amsterdam Centraal, 

eindpunt: Czaar Peterhuisje te Zaandam.

iPhone-app: https://itunes.apple.com/nl/ 

Android-app: https://play.google.com/stor 

Holland Route:  

http://www.hollandroute.nl 

27 oktober 14.30 uur: Noord-Hollands 

Byzantijns Mannenkoor

Het Noord-Hollands Byzantijns 

Mannenkoor zingt o.l.v. de Russische 

dirigent, Sergé Latychev, gezangen 

van de Russisch Orthodoxe Kerk én 

romantische volksliederen uit Rusland 

en de Oekraïne. Maria Magdalenakerk, 

Dorpsstraat 351, 1531 HJ Wormer.

20 oktober 14.00 – 16.15 uur: 

wereldmuziekkoor Kaskedieze

Dit van oorsprong folkloristische koor 

uit Krommenie zingt een veelzijdig 

repertoire onder andere van de Balkan 

en de Russische steppen, en hymnen uit 

de orthodoxe liturgie. 

Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog 

aan de Zaan, www.molemmuseum.nl 

WILHELMINASLUIS
zondag 21 oktober 11.00 uur - 17.00 

uur: ter gelegenheid van de vernieuwing 

van de Wilhelminasluis organiseert de 

provincie Noord-Holland samen met 

de gemeente Zaanstad, de stichting 

Monet in Zaandam en Serah Artisan 

een tentoonstelling van particulier 

kunstbezit. Aan de hand van particuliere 

schilderijen, etsen, tekeningen en 

historische foto’s wordt de verandering 

van de Wilhelminasluis door de jaren 

heen weergegeven. De toegang is gratis.

Dam 2, 1506 BD Zaandam,  

www.wilhelminasluiszaandam.nl

ZAANS MUSEUM
verlengd tot 3 november: ‘Alles is er al, 

het wacht om gezien te worden’

Fotografe Marjolein Lensink-Neijzing 

laat zien dat fotograferen alles te maken 

heeft met de kunst van het kijken en 

slechts in beperkte mate afhankelijk is 

van de gebruikte techniek.

vanaf 11 oktober: tentoonstelling 

‘Positief beeld’, de Zaanse industrie in de 

jaren vijftig en zestig door de ogen van 

Peter Marcuse, Zaanse beroepsfotograaf 

die zijn lens op de industrie richtte. Zijn 

beelden tonen een tijd van optimisme 

en geloof in vooruitgang.

Zaans Museum & Verkade Paviljoen, 

Schansend 7, 1509 AW Zaandam,  

www.zaansmuseum.nl 

CONCERTEN SCHUILKERK
KROMMENIE

De concerten worden gegeven op 

zondagmiddag in de maanden oktober 

tot april. De programmering richt zich 

op een breed klassiek genre: van de 

vroege barok tot eigentijdse muziek. 

De concerten worden verzorgd in 

samenwerking met het Conservatorium 

van Amsterdam.

zondag 13 oktober 15.00 uur:  

Richard Chang, piano

zondag 17 november 15.00 uur:  

Sophie Fetocaccis, sopraan

Agenda
Een greep uit de ‘Zaanse’ nazomeractiviteiten. 

Samenstelling: Joke van der Stok
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voor familie of bedrijven, kinder-

partijtjes, een goed diner, een leuk terras 

of mooie picknickplekjes. 

www.varenopdezaan.nl

WANDELEN IN DE ZAANSTREEK
U kunt wandelen in de Zaanstreek op:

zondag 6 oktober: 10e Evean 

herfsttocht, 4 routes

maandag 21 oktober (Herfstvakantie): 

najaarsroute, 10 km

woensdag 23 oktober: rondje 

Eilandspolder, 20 km

dinsdag 19 november: Gouw-route,  

10 km

maandag 23 december (Kerstvakantie): 

kerstlichtjestocht bij avond

maandag 30 december: oliebollen-

snertroute

Meer informatie over starttijden en 

-locaties: www.wsvdelaatsteloodjes.nl 

Wilt u uw Zaanse activiteiten in de agenda 

laten opnemen, mailt u dan uw tekst liefst 

met foto naar secetariaat@zaanserfgoed.nl 

VAREN OP DE ZAAN
Varen langs de Zaanoevers waar wonen 

en werken vervlochten zijn. Op de web -

site vindt u ideeën voor leuke uitstapjes 

Schuilkerk Krommenie, 

Noorderhoofdstraat 131, 1561 AT 

Krommenie, www.schuilkerk-

krommenie.nl 

Medewerkers aan dit speciale nummer 

van Zaans Erfgoed en aan de bijbehorende 

tentoonstelling:

Henk de Cleen (Amsterdam,1938). Middelbaar 

geschoold bij de Jezuïeten in Amsterdam. 

Gefaald bij het eindexamen, mede veroorzaakt 

door te grote belangstelling voor basketbal. 

Hersteld via avondonderwijs en ondertussen 

aan de slag op de reclameafdeling van 

Buhrmann’s Papiergroothandel. Belangstelling 

voor papier gewekt en nog steeds fan. Via 

Brocades, Stheeman & Farmacia naar de 

reclamebureauwereld. Diverse stages, 

vervolgstudies o.a. marketing en management 

in Cambridge. De dagelijkse werkelijkheid 

vertaald. Vla Voor Na. Zuivelbureau. Leuk 

voor Later/Philips, De Gruyter is oké/toen 

nog wel. Eigen bureau gestart in 1977. Relaties 

Dell, Nestlé, Beiersdorf en MB, de eerste 

speelgoedadverteerder op tv, Dr. Bibber, Vier 

op een rij, Zeeslag per computer. Geld maakt 

gelukkig, geef gul Nierstichting. Bureaudeur 

dicht gedaan in 2000. Jonge ondernemers 

blijven welkom, o.a. Kreatief Pakhuis in 

Zaandijk. 

Vibeke Kingma (Moshi, Tanzania, 1973) 

werkte sinds haar afstuderen aan de 

Universiteit van Amsterdam afwisselend voor 

verschillende historische instellingen en als 

freelance onderzoekster. Sinds 2009 werkt 

ze als zelfstandige in opdracht voor diverse 

opdrachtgevers als stichtingen, uitgeverijen 

en onderzoekbureaus. Zij verrichtte historisch 

onderzoek, publiceerde en was actief als 

beeldredactrice en redactrice van historische 

uitgaven. Zij schreef twee hoofdstukken in De 

Geschiedenis van de Zaanstreek. http://www.

vibekekingma.nl/ 

Jan Koorn (Koog aan de Zaan, 1938). 

Levensmiddelenvakschool te Utrecht 1959-

1969.  Vertegenwoordiger Honig Merkartikelen 

Oost-Nederland 1968-1970. Opleiding 

marketing- assistent I.S.W en marketing-

manager I.S.W 1969-1979.  Productmanagement 

Honig Merkartikelen 1979-1989.  Hoofd 

marketing Retail Honig Merkartikelen 

1989-1999.  Marketingdirecteur CSM Anco 

Levensmiddelen België ( Merkenportfolio : 

Anco, Honig, Brinta, Kwatta, California, HAK 

RENA, Karvan Cevitam).

Daniel Marcuse (Zaandam, 1968). Volgde 

gymnasium-B aan het Stedelijk Gymnasium 

Leeuwarden. Hobby’s tijdens middelbare 

school: applicaties ontwikkelen en program-

meren op de homecomputer (Commodore64 

en Amiga). Daarna propedeuse semitische 

talen aan de Universiteit van Amsterdam 

(Juda Palache-Instituut) vanwege interesse 

in de oorspronkelijke talen van het Oude 

Testament (Hebreeuws en Aramees). Via deze 

studie liep hij stage bij het grafische bedrijf 

Souhuwat en Van Wees. Vanaf die tijd was hij 

werkzaam in de grafische automatisering bij 

bedrijven als John Benjamins (uitgeverij van 

wetenschappelijke taalkundige publicaties), 

Randstad Uitzendbureau Opleidingscentrum 

(redactionele automatisering en publicatie 

van cursusmateriaal) en het gerenommeerde 

pre-pressbedrijf Van Ginneken en 

Mostaard. Bij laatstgenoemd bedrijf heeft 

hij als webdeveloper meegewerkt aan het 

ontsluiten van het beeldarchief via internet. 

Daarna als webdeveloper en webcontent- 

managementspecialist werkzaam bij de 

Moodfactory en Getronics PinkRoccade 

voor verschillende grote bedrijven en 

overheid. Huidige dienstverband bij IT-bedrijf 

Capgemini als senior consultant en Web 

Frontend Engineer voor de ING-bank.

Paul Mertz (Amsterdam, 1938), reclameman 

in hart en nieren. Klein bureau, groot bureau, 

eigen bureau. Telkens met de mooiste 

klanten. Nu met name in de culturele sector. 

Generalist, van huis uit. Van strategie tot en 

met uitwerking. Ruime bestuurlijke ervaring. 

Schrijft regelmatig artikelen en geeft graag 

gastcolleges. Binnenblog op eigen site www.

paulmertz.nl 

Hans Erik van de Stadt (Zaandam, 1936) 

heeft bijna 25 jaar bij bureau Breeuwer (Bates) 

gewerkt en klom op van leerling-werktekenaar 

tot account director, voornamelijk voor 

business-to-businessadvertising. Daarna 

koos hij voor de opdrachtgeverszijde bij 

Ammeraal Conveyor Belting te Wormerveer/

Heerhugowaard. Inmiddels is hij 15 jaar 

gepensioneerd en doet nu vrijwilligerswerk, 

o.a. voor Vereniging De Zaansche Molen te 

Koog aan de Zaan, waar hij ook woont. 

Piet Veen (Alkmaar, 1929) heeft tot aan 

zijn pensionering gewerkt als graficus, 

reclameontwerper en illustrator. Buiten zijn 

werk om maakte hij linoleumsneden en in een 

later stadium gouaches in sjabloon-techniek. 

Zijn inspiratie haalt hij uit schetsen die hij 

maakt in de natuur, maar ook uit verhalen 

en gedichten, bijvoorbeeld van Slauerhoff. 

Hij heeft regelmatig geëxposeerd in diverse 

plaatsen. Is nog steeds werkzaam in de kunst.

Peter de Vries (Amsterdam, 1948) Vanaf 1971 

tot 2003 gewerkt bij de Artillerie Inrichtingen/

Eurometaal. Initiatiefnemer en beheerder van 

de collectie van de stichting Hembrugmuseum. 

http://hembrugmuseum.nl/ 

Gastredacteur: Jur Kingma (Wormer, 1945) 

http://www.dezaansebrabander.nl/

Beeldredactie: Peter Marcuse (Zaandam, 1933) 

http://www.marcuse.nl/ 

Beeldbewerking: Daphne Marcuse (Zaandam, 

1968) http://www.daphnemarcuse.nl/ 

Tekstadviseur: Simon C. Zuurbier.            

De tentoonstelling ‘Positief Beeld’ is een 

samenwerkingsproject van Verenging Zaans 

Erfgoed, Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed, 

Zaans Museum, Gemeentearchief Zaanstad en 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland.    

Leden van de werkgroep tentoonstelling 

‘Positief Beeld, de Zaanse industrie van 

wederopbouw tot welvaartsstaat gezien door 

de ogen van fotograaf Peter Marcuse’:

Peter Marcuse, Fokelien Renckens  (Zaans 

Museum), Ellen van Veen (Zaans Museum), 

Joop Knijnenberg (Stichting Uitgeverij Zaans 

Erfgoed), Dirk Rönitz ( Gemeentearchief 

Zaanstad), Maria Buren (Stichting Uitgeverij 

Noord Holland), Jur Kingma (Vereniging Zaans 

Erfgoed). Adviseurs: Corrie van Sijl (Redactie 

Zaans Erfgoed) en Wikje van Ritbergen-Siewers 

(Redactie Zaans Erfgoed).   

Sponsors: Bredenhof Stichting, Jacob Stins 

Fonds, Stichting Ir. P.M. Duyvis, Reint Laan 

Fonds, Forbo Flooring te Krommenie, 

Hembrug Machine Tool te Haarlem, Rotary 

Wormerveer-Krommenie
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