11. De twintigste eeuw
Terug naar onze chronologische vertelling over de lotgevallen van deze familie
Kan. We zijn toe aan de twintigste eeuw. Wederom een periode van
verandering. Waar het in de jeugd van Klaas Kan Kzn. nog nauwelijks
gebruikelijk was meer opleiding te krijgen dan lagere school, gaan zijn
kinderen alle drie naar vervolgonderwijs: Mulo, HBS, gymnasium en zelfs
universiteit.
In het volgende verhaal beschrijft Klaas hoe zijn vader, samen met een vriend,
een strijd tegen de modernisering voerde met de pelmolen de Zeilenmaker.
Helaas was wind al achterhaald door stoom en was, toen de molen weer werd
verkocht, elektriciteit al sterk in opkomst. Winst werd niet gemaakt. Het
verhaal begint in het laatste decennium van de negentiende eeuw en krijgt,
voor Klaas, zijn besluit in 1912 als hij zijn aandeel in de molen van de hand
doet.
(De door Klaas gebruikte spelling is gehandhaafd.)

Klaas Kan en de Zeilenmaker
Ja dat was toch wel een groote onderneming. Twee menschen, die hun leven
lang timmerman waren geweest, de één bijna 60 jaar oud en de ander 50
jaar, besluiten om een pelmolen te koopen en dat bedrijf te exploiteren. Wel
een bewijs, hoe er steeds moest worden uitgezien naar nieuwe bronnen van
inkomsten, want dat was de eenige drijfveer. In 1890 was op de Stadsaanplakborden een biljet aangeplakt, dat in het openbaar zou worden verkocht
"de kapitale Pelmolen, genaamd "de Zeilenmaker", staande aan de Gouw in
het Oostzijderveld. Met alle daarbij behorende gereedschappen."

De Zeilenmaker
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Een pelmolen pelde gerst tot gort. Op zich zelf een mooi bedrijf. De gerst
wordt op de z.g. maalzolder in een kaar gestort om vandaar uit tusschen de
steenen te komen, waar eerst de buitenste schil wordt afgeslagen, daarna
volgt het z.g. relmeel, hierna pelmeel en eindelijk in verschillende soorten "de
gort". Zoo'n molen bij een flinke wind in vol bedrijf te zien, was een waar
genot.
Mijn vader samen met den heer C. Kakes gaan naar deze verkooping en
koopen de molen. En beiden moesten nu de onderneming besturen. Een
bekwaam meesters-knecht werd gevonden, en de patroons moesten naar de
korenbeurs. 's Maandags ging de heer Kakes daarheen en Vrijdags mijn vader.
Het was altijd een gezellig oogenblik voor mij als de heer Kakes des
Maandagsmiddags verslag kwam doen van zijn ervaringen aan de beurs.
Allerlei verhalen vielen er dan te beluisteren van zooveel dat er in het leven te
koop is. Voor het verkoopen van gort, het hoofdproduct, daarvoor moest je
zijn aan de beurs in Amsterdam en voor de bijproducten als doppen, relmeel
en pelmeel bij de boeren. Daarvoor was noodig om de markt in Purmerend te
bezoeken.
Evenwel, met alle inspanningen ging het
molenbedrijf niet goed. Stoomkracht deed op
allerlei wijze haar invloed gelden. Pelmolens,
oliemolens, hout-zaagmolens, papiermolens (en
er waren aan de Zaan in dien tijd nog vele
tientallen molens), het ging niet meer. Gevolg
daarvan was, dat ook de prijs van deze molens
met sprongen terug liep en het veelal de sloopers
waren, die de hoogste bieders waren. Zoo werd
omstreeks 1900 verkocht een zeer goed
onderhouden
houtzaagmolen
genaamd
"De
grauwe eend", met schuiten en alle toebehooren
en een terrein van omstreeks 3000 m³ verkocht
voor ƒ.1500.- Het terrein alleen werd later door
mij gekocht voor ƒ.3000.- De resultaten van de
Zeilenmaker waren dan ook droevig, zelfs zoo,
De Grauwe Eend
dat na verloop van een jaar of 5 de heer Kakes
van oordeel was om op te houden. Om dan maar een verlies ook op de
koopsom te accepteeren. Mijn vader wilde dit laatste nog voorkomen en zoo is
er een regeling getroffen dat mijn vader de eenige eigenaar werd. Dit alles
ging in volkomen overeenstemming. Trouwens, bij alle samenwerking was er
nooit een verkeerd woord gevallen. Die twee konden het wonder wel met
elkaar vinden. En de vriendschap is ook bij al de teleurstellingen steeds
grooter geworden.
Toen mijn vader eenig eigenaar was van de molen is hij begonnen met het
aanbrengen van een maalsteen, om daarmede alle soorten veevoeder als
lijnmeel, mais en gerstemeel te kunnen malen. Alzoo een complete
meelhandel. Een echt speculatief bedrijf. De winsten voor bewerken zijn
gering. Te profiteeren van verkoop, de prijzen aan de beurs, dat gaf. Daaraan
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waren echter risico's verbonden van verlaagde prijzen. En dat mocht niet
geavontuurd. Het was mijn taak des Maandagsmorgens voor de veemarkt in
Amsterdam op te trekken om meel te verkoopen. Om ongeveer 11 uur een
uurtje aan de beurs te zijn en vervolgens voor de heipalen tot 4 uur in de
Kalverstraat te wezen. Dinsdag altijd om 8 uur met de trein naar Purmerend
en vervolgens wel een dag in de week naar Oostzaan en Buiksloot enz. Tot het
jaar 1912 hebben wij dat volgehouden. Echter nooit een jaar waarin naar een
behoorlijke vergoeding werd verdiend voor al het werk. Want wel nam de
omzet regelmatig toe, maar de prijzen, die bedongen werden, waren te laag.
En toch hadden wij bij menige boer de voorkeur om kwaliteit en werden nog
de meest gunstige prijzen bedongen.
In 1912 hebben wij deze molen verkocht aan onze meesterknecht L. Groot,
omdat de tijd die daarvoor vrij kwam in het handelen van heipalen nuttiger
kon worden besteed en ook het vrijkomende handelskapitaal grooter voordeel
kon opleveren. De Zeilenmaker is in de nacht van 9 op 10 Februari 1925
verbrand. Bij een hevige storm is de molen gaan malen en in de brand
geraakt. Brandweer kon er niet bij komen. Te kwart over een stortte onder
daverend geraas het achtkant van de molen in elkaar, nadat eerst de wieken
nog eenige malen hadden rondgedraaid. De 22 jaar dat wij bezitter waren van
deze molen hebben ons zoo goed als geen inkomen verschaft, maar veel
zorgen. Het molenbedrijf was uit den tijd. Stoomfabrieken begonnen te werken
en leverden een massaproductie. De eene molen voor en de andere na
verdween. Het was een voordeel nog een andere taak te hebben om met te
meer aandacht daaraan te arbeiden. Een ware verlossing te zijn bevrijd van
een bedrijf, dat ons schijnbaar niet geëigend was. Wel waren er in de loop der
jaren heel veel connecties ontstaan en waren er onder hen met wie we zaken
deden vele onze vrienden geworden met wie ook later correspondentie werd
onderhouden. De stoom heeft de windmolen verdreven. En betrekkelijk maar
weinig jaren heeft de stoomkracht beteekenis gehad, nu alles geëlectrificeerd
is en op deze eenvoudige wijze stuwkracht is gevonden voor de grootste
bedrijven. Hoe lang zal dit stand houden? En wat dan....?
(tot zover het verhaal van Klaas Kan)

De Zeilenmaker tijdens de overstroming van 1916.
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Verkade en Jacob
Op zondag 2 mei 1886 opende Ericus Gerhardus Verkade in Zaandam zijn
“Stoombrood en Beschuitfabriek de Ruyter”, genoemd naar een van de eerste
molens in Westzaandam. Verkade werd in 1835 in Vlaardingen geboren als
zoon van een notaris. Toen zijn vader overleed verhuisde hij met zijn moeder
naar haar geboortestreek: de Zaanstreek.

De Verkade fabriek in Zaandam met op de rechter foto koetsiers van de broodkarren.

Verkade begon met de productie van (stoom-)brood en beschuit. Brood omdat
grootschalige broodproductie op dat moment nog een onbekend verschijnsel
was en hij, als fabrikant in hart en nieren zonder overigens de minste
bakkerijervaring, verwachtte daar winst mee te kunnen maken en beschuit
omdat men bij het bakken van beschuit de warmte van de ovens, na het
bakken van brood, nog efficiënt kon gebruiken. Het klimaat voor industrie was
rond die tijd gunstig aan de Zaan. Het Noordzeekanaal gaf rechtstreeks
toegang tot de zee en de spoorverbinding verbond Zaandam met de rest van
het land.
Het zat overigens niet meteen mee. In die tijd (en nog lang daarna) kwamen
bakkers aan de deur en de Zaankanters hielden het liever bij het oude
vertrouwde, dan over te stappen naar het “stoombrood” van Verkade. “Men
wilde”, schrijft een andere telg uit de Verkadefamilie, Arnold Verkade: “den
bakker die al zoveel jaren iederen dag aan de deur kwam, niet maar zoo eentwee- drie- ‘gedaan geven’ – een gevoels-aangelegenheid, waartegen zelfs
betere kwaliteit van ons brood het moest afleggen”. De Zaanse bakkers deden
er alles aan om het Verkade-brood te weren van de markt. Zij gingen met hun
prijs beneden die van het fabrieksbrood zitten en verkochten brood van
mindere kwaliteit onder de Verkade naam. Er ontstond een echte broodoorlog,
een verschijnsel dat we ook in onze tijd nog wel terug zien. Zo werd het pas
geopende bedrijf al meteen in z'n bestaan bedreigd.
Verkade zette een “geheim wapen” in: een fabriekswinkel. De verre voorloper
van de huidige “outlet centers”. In 1895 werd, bij wijze van experiment, een
oud kantoor van de fabriek tot winkel verbouwd. Ook dat was in het begin
geen succes. Pas toen Verkade grote partijen beschuit, die niet helemaal aan
de kwaliteitsnormen voldeden, goedkoop in de verkoop deed, werd het
drukker in de winkels. Normaal kostte de Prima Zaansche Beschuit een cent
per stuk terwijl de mindere kwaliteit verkocht werd voor 10 cent per 20 stuks.
Wederom Arnold Verkade: “De abnormaal lage prijs van deze uitschot
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‘Lombokbeschuit’ – door het personeel zo genoemd naar den toenmaligen
opstand op het eiland Lombok (Nederlands Indië) – bleek een grote attractie
en bracht daardoor meer loop in den winkel, hetgeen tevens het verrassende
effect had, dat hierdoor de broodverkoop enorm werd gestimuleerd”.
Toen de verkoop steeg werden er in diverse steden Verkadewinkels geopend.
In 1901 kwam er een in Zaandam. Voordat de nieuwe winkel zijn deuren kon
openen verscheen er eerst een tijdelijk houten kiosk. Hieronder zien we een
foto van de kiosk. Bij de deur hangt een uithangbord: “Fabriekswinkel Bakkerij
de Ruyter” en in de deur staat: Jacob Kan.

Jacob voor de kiosk

Advertentie voor producten uit de Verkadewinkel 1901

Jacob (1876-1955) was jarenlang beheerder van deze winkel. Hij werd
geboren in 1876 en trouwde in 1901 met Antje Sibie. Ze kregen twee
dochters: Trijntje en Elisabeth.
Op de volgende foto zien we Jacob achter de toonbank met op de schappen
het stoombrood en de blikken met beschuit. Het assortiment is inmiddels
uitgebreid want verder zien we op de planken blikken met Verkade’s speculaas
en sukadekoek. Aan de muur hangen reclames met de afbeelding van een
luitspeler met daaromheen de teksten: “Ik zing den lof van Prima Zaansche
Beschuit en Ontbijtkoek”. Ook de bekende Waxine theelichtjes en suikerwerk
werden in de winkel verkocht.
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Een prachtige aanvulling op het werk van Jacob en Antje is geschreven door zijn kleinzoon Co
Scholtens:
Vermoedelijk was hij ongeveer 14/15 Jaar oud, dat hij dus na zijn schoolse jaren met werken is
begonnen. Zijn werkgever werd Verkade. Grootvader droeg in de week een zilveren zakhorloge, dat hij
bij zijn 25 jarig jubileum bij Verkade had gekregen. Voorts had hij ook een gouden horloge, dat hij
zondags droeg en of zelf had aangeschaft of van zijn ouders had gekregen.
Inderdaad heeft hij deel uitgemaakt gedurende een aantal jaren van de min of meer zelfstandig
opererende broodfabriek. Vermoedelijk heeft hij zich ook verkoopwerk eigen gemaakt, dat hem in zijn
verdere loopbaan van pas kwam. Na zijn jubileum is hij uit dienstverband gegaan en is hij met behulp
van Verkade - die in die tijd tot oprichting van Verkade's speciaal zaken overging - een eerste winkel in
Zaandam gaan runnen aan de Ooievaarstraat 14. Verkade was de eigenaar van het pand en
Grootvader huurde dat. Inmiddels was het Verkade's assortiment zeer uitgebreid en naast beschuit
bestond dit ook uit bonbons, repen en allerlei soorten biscuits etc. Brood was er toen al niet meer bij.
De beide grootouders waren geknipt voor het zakendoen, Opa op de weg en Oma was de interne
zakenvrouw met verstand van geld, inkoop en voorraadbeheer. Oma was bij wijze van spreken de
huidige computer.
Opa's klantenkring zat in de rijke buurten van Amsterdam, hij ging daar dagelijks per handkar heen met
de Salonboot Zaandam/Amsterdam v.v. Weer of geen weer! Hij had er slag van om te gaan met
dienstbodes en Mevrouwen en sleet daar veelal de meest luxe dozen van Verkade (Met hoge verkoopmarges).
Oma bestierde alles thuis. Ze stonden vroeg op, Oma had er slag van de handkar te beladen inclusief
een paar grof gebreide sokken in de winter, die gebruikt konden worden bij gladde weg. Zij wist ook
precies welke artikelen bij welke klanten in trek waren en daarmede werd met de belading rekening
gehouden...
Men had een druk leven maar de verdiensten waren er ook naar. De Zaak breidde uit, er kwam een
knecht bij en later de schoonzoon, de heer J.A. Jansen. Deze kwam van de grote vaart en trouwde met
de jongste dochter Elisabeth.
Met de komst van de schoonzoon werd inmiddels met 2 auto's gereden en daarover vertelde
Grootvader dat de omzet leuk toenam maar ook de kosten en dat hij begin dertiger jaren de tijd rijp
vond de zaak aan zijn schoonzoon (mijn oom Jan ) over .te doen. Ook vond hij het onverstandig als er 2
kapiteins op het schip zouden zijn. Daarnaast wilde hij ook niet overspannen raken van de nieuwe
situatie.

Vermelding in de krant. Jacob stopt, schoonzoon Jan Jansen gaat verder.
Onvermeld behoeft niet te blijven, dat zij goed hebben kunnen rondkomen van het geld, dat zij in die
jaren in de winkel aan de Ooievaarstraat hadden verdiend. Oma bleef de financiën op orde .houden.
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Pieter Nicolaas
Pieter Nicolaas Kan werd geboren op zondag 26 februari 1888, als zoon van
Jacob Kan en Anna Stroo, maar was, gezien zijn levensloop, niet echt een
zondagskind. Pieter trouwde op 26 september 1912 in Zaandijk met Johanna
Carolina Antoniesen, maar op 17 juni 1913 stonden Pieter en Johanna al weer
voor de rechtbank om het huwelijk te ontbinden.

Trouwfoto van Johanna en Pieter

De Arrondissementsrechtbank in Haarlem bekrachtigde de scheiding op 20
januari van het volgende jaar. De scheidingsakte geeft duidelijk aan dat het
huwelijk “ontwricht” was. Pieter zou overspel gepleegd hebben en zijn vrouw
hebben uitgescholden voor “slet, straatmeid, lel en serpent”. Duidelijke taal
dus en de rechtbank was van mening dat de “eischeres derhalve recht heeft op
grond van overspel: echtscheiding; subsidiair op grond van beleedigingen:
scheiding van tafel en bed”. Pieter werd veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten, een bedrag van veertig gulden.
Het is nog de vraag of er werkelijk overspel heeft plaats gevonden, want het
kwam in die tijd voor dat een man maar toegaf dat hij overspel had gepleegd,
om zo de scheiding te bewerkstelligen.
Na de scheiding gingen Pieter en Johanna ieder huns weegs. Volgens het
bevolkingsregister vertrok Johanna naar Nieuw-Zeeland, maar in de archieven
in Nieuw-Zeeland is Johanna niet te vinden. Ook een oproep op NieuwZeelandse genealogiefora heeft geen reacties opgeleverd.
Pieter vertrok ook naar het buitenland, naar Duitsland. Volgens in de familie
overgeleverde verhalen werkte Pieter op de Blikfabriek in Krommenie en werd
hij door werknemers van een Duitse firma die nieuwe machines kwamen
plaatsen, op het idee gebracht om naar de Oosterburen te vertrekken. Geen
gelukkige keus in 1914, want hij had zich nog maar nauwelijks daar gevestigd
of de Eerste Wereldoorlog brak uit.
Hoe het Pieter daar verder verging weten we niet. We weten alleen dat hij
daar uiteindelijk trouwde met Anna Maria Emilia Stoffer. Er was ook een zoon:
Jacob Wilhelm Kan, door de Nederlandse familie betiteld als “Duitse Jaap”, ter
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onderscheiding van de zoon van Pieters broer, Nicolaas, die ook een zoon had
met de naam Jaap (Jacob). Het is niet helder of Pieter direct met Anna Stoffer
getrouwd is en zelfs niet of “Duitse Jaap” een zoon is van Pieter en Anna. In de
familie gaat ook nog het verhaal rond dat Pieter voor Anna nog met een
andere (Duitse) vrouw getrouwd was en dat zij de moeder van “Duitse Jaap”
zou zijn. Veel raadsels dus.

Duitse Jaap

Jaap met vader Pieter en Anna

We weten wel dat Pieter in Lübeck woonde in de Kaiser Friedrichstrasse.
Volgens het archief in Lübeck werd deze straat "im Zuge politischer
Veränderungen" (vanwege politieke veranderingen) rond 1933 (Hitler aan de
macht) omgedoopt tot Rathenausstrasse.
Zoon Jacob werd, weer volgens het archief in Lübeck, op 19 oktober 1939
"durch Verfügung des Regieringspräsidenten in Schleswig ins Deutsche Reich
eingebürgert". Jacob werd dus genaturaliseerd tot Duitser. Weer niet zo’n
gelukkige keus want nu stond de Tweede Wereldoorlog voor de deur. Jacob
moest prompt het leger in en sneuvelde, althans werd vermist, tijden de
Duitse veldtocht in Rusland. Pieter was in 1933 al overleden.

Graf van Pieter in Lübeck

10-1-2021

157

Watersnood 1916
1916 was een moeilijk jaar voor de Nederlandse bevolking. De eerste
wereldoorlog was al twee jaar gaande en het einde was nog niet in zicht.
Duizenden mannen waren gemobiliseerd en de Nederlandse regering
schipperde met grote moeite door tussen Engelse en Duitse eisen en haar
eigen neutraliteit.
Bovenop deze problemen kwam de watersnood van 1916. Klaas Kan Kzn.
schrijft hierover in zijn verhaal “van de voorouders”: “Het is bekend, dat
voorheen bij N.W. wind de Zuiderzee “vol liep”. Dan kwam het water vaak op
dijkhoogte. Zoo ook nu. De dijken hadden daardoor een hevige druk te
weerstaan. Tot op een ogenblik de dijk tusschen Edam en Durgerdam het niet
kon houden en in een oogenblik tijds werd daarin een groot gat geslagen. In
enkele uren tijds moesten alle boerderijen worden ontruimd en de bewoners
van alle in de polders liggende dorpen moesten op de vlucht. Een ieder redde
wat maar mogelijk was. Wat voor optocht binnen enkele uren was te zien
langs de hoogere dijken, die door ieder langs de kortste weg werd opgezocht,
laat zich niet beschrijven.”
Klaas vertelt verder dat vele vluchtelingen in Zaandam terecht kwamen.
Gelukkig had men binnen korte tijd de hulpverlening goed geregeld.

Vluchtelingen in de Oostzijder kerk.

Maar ook de Zaanstreek werd bedreigd! Aan de oostkant van de Zaan stond
alles al onder water en de Oostzijde vormde de laatste barrière. Als de
oostelijke dijk van de Zaan zou doorbreken zou het water via de Zaan ook de
Westzanerpolder bedreigen. Op advies van de Provinciale Waterstaat werden
kistdammen gemaakt (bekistingen, gevuld met zand) en langs de oevers van
de Zaan geplaatst. De heipalenhandel van Klaas Kan werd hierbij
ingeschakeld: ”Voor ons is er deze herinnering aan, dat des avonds de
gemeente-opzichters bij mij aan huis kwamen met het verzoek om dadelijk te
willen beginnen met het afleveren van heipalen, benodigd voor deze
kistdammen. Er was juist des avonds bidstond met het oog op de nood der
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tijden, waarheen mijn vrouw was, zoodat ik de oppas had. Maar mijn vader
kwam om mij te vervangen en zoo kon ik naar de werf gaan, waar enkele
oogenblikken later een rij wagens verscheen, allen om palen te laden. We
hadden een tamelijke voorraad liggen, maar de geheele nacht door kwamen er
afnemers en toen de volgende morgen de knechts kwamen, was alles
uitverkocht”. Tot zover lijkt alles goed te gaan. De kistdammen houden het en
de Zaanstreek is voorlopig tegen overstroming beschermd.

Dijkbreuk in het kleine Glop (glop is Zaans voor: opening tussen de huizen).

Maar helaas, veertien dagen later stak er een storm uit het oosten op en op
een plek bezweek de extra bescherming. Klaas Kan schrijft: ”In het kleine
Glop, tegenover de werf, was ook een dijkbreuk en het water golfde met groot
geweld in de Zaan. Daardoor kwam heel de Oostzijde onder water en flink ook.
De R.K. kerk was alleen per roeiboot te bereiken. Door deze hooge waterstand
moesten al de bewoners van geheel de Oostzijde, benevens die van de daarop
uitkomende paden, evacueren. Er is alles met elkander wel een maand of 6 à
7 mee gemoeid geweest, alvorens het water was verdreven.”
Ook Jaap Kan noemt de watersnood in zijn herinneringen. Die herinneringen
moeten we in dit geval niet al te letterlijk nemen. De watersnood vond plaats
in januari 1916 en Jaap werd geboren op 15 juli van dat jaar. Hij schrijft:
”Vader en moeder waren in spanning dat ’t water in Westzaan zou komen en
zij zouden moeten vluchten. Moeder was in verwachting van mij en ze waren
bang voor schade aan het huis, dat ze hadden laten bouwen aan het
Watermolenpad. Gelukkig hebben ze geen last gehad.
Amerika
We hebben geen aanwijzingen, dat er Kannen uit onze familie geëmigreerd
zijn naar de Verenigde Staten. Toch vinden we in de archieven van de
Amerikaanse emigratiedienst de naam Kan. Vanaf 1892 werd iedereen die, via
New York, Amerika binnenkwam geregistreerd op Ellis Island, een eiland voor
de kust van Manhattan. Deze gegevens zijn terug te vinden op het internet en
het zoeken in die bestanden leverde een vermelding "Kan" op.
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Jansina Kan (meisjesnaam Basie) vertrok in 1920 met het schip de Nieuw
Amsterdam naar de Verenigde Staten naar haar broer in Clifton, New Jersey.
Jansina is de vrouw van Dirk Kan (geboren 27 juli 1872, broer van Klaas de
wethouder). Dirk overlijdt op 18 april 1900 als gevolg van een ongeluk met
zijn fiets.

Jansina reist samen met haar zuster Adriana. Het formulier van de
emigratiedienst geeft dat netjes aan:

En vermeldt ook het doel van hun reis: Broer Adriaan Basie in Clifton, New
Jersey.

Jansina had weinig geluk in haar leven. Haart eerste kind (Nicolaas) overleed
al drie weken na zijn geboorte op 24 maart 1897, het bedrijf van haar man
Dirk ging rond diezelfde tijd failliet en Dirk overleed zelf drie jaar later op
zevenentwintigjarige leeftijd.
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Het was misschien daarom dat zij haar geluk ging beproeven aan de andere
kant van de Atlantische Oceaan. Op 8 october 1925 trouwde zij in Grand
Rapids (Michigan) met Henry J. Wessels. Hij was ook een Nederlandse
emigrant.

Schatgraven
In het vorige hoofdstuk beschreef Klaas Kan (1880) het leven van zijn
voorouders en dat van hemzelf. Hij vertelde dat hij eind jaren twintig
wethouder van Zaandam werd. Een van de meest opmerkelijke zaken die
Klaas als lid van het college van B&W moest behandelen was de zogenaamde
“Schat van Zaandam”.
De goudkoorts in Zaandam begon in 1929 met een bericht in een Duitse krant
waarin stond dat er in Zaandam een enorme schat verborgen lag, diep in de
aarde van een oude begraafplaats aan de Oostzijde. Een en ander werd
beweerd door een “helderziende” met de naam Madame Sylvia (haar echte
naam was: Bianca Gräfin Beck-Rizkowski). Het was ook in Nederland meteen
groot nieuws en zelfs de internationale pers had belangstelling. Het zou gaan
om de schat van de Oostzaanse zeerover Claes Compaen. Geldschieters
verdrongen zich om de schatgraverij te financieren.
Enige twijfel over de beweringen van Madame Sylvia was er niet, dus ze kwam
kennelijk zeer overtuigend over. Het gemeentebestuur werd door “Madame”
overtuigd en verleende op 16 april 1930 aan een Duitser de concessie om naar
de schat te gaan graven. (De helft van de opbrengst zou naar de gemeente
gaan) Het was crisistijd, dus veel werklozen en een aantal van hen werd
ingezet om te gaan graven. Het enige wat boven “water” kwam was een
metalen kistje met wat restjes goud en zilver, kennelijk het werk van een
grappenmaker.
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Madame Sylvia en Zaandamse notabelen bij de schatgraverij

Na de eerste poging werd een tweede concessieaanvraag gedaan, maar het
eerbiedwaardige college van Burgemeester en Wethouders zag er, getuige
onderstaand krantenbericht geen “gat” meer in.

H.D.Kan
Hendrik Dirk Kan (Henk) was een zoon van Jacob Kan en Anna Stroo. Hij werd
op 19 juni 1889 in Zaandijk geboren. Hij was handelsreiziger van beroep. In
1919 vatte hij het plan op om een eigen bedrijf te beginnen. Hij kocht
daarvoor de schuren van de molen het Vette Schaap, die aan de dijk van de
Zaan tussen Wormerveer en Zaandijk stonden. De molen Het Vette Schaap
was jarenlang in het bezit van de familie Honig. Vanwege de opkomst van
stoommachines en later elektriciteit raakten windmolens buiten gebruik.
Eigenaar Jacob Honig verkocht de molen en deze werd verplaatst naar
Wijdenes (N-H), waar hij nog steeds staat. De onderbouw van de molen en de
schuren bleven staan en werden gekocht door Henk Kan.
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De schuren van de molen Het Vette Schaap (1925). Let op de schaduw van de fotograaf.

Vermelding in de krant 30-10-1920

In de schuren bouwde Henk zijn bedrijf. Volgens het bericht in de krant een
“inrichting voor het malen van granen e.d. en het daarin plaatsen van 3
electromotoren resp. groot 30 P.K., 2 P.K. en 3 P.K. tot het drijven van eenige
machineriën”.

In de loop van 1920 en 1921 wordt het nodige personeel aangetrokken:

10-1-2021

163

De zaken gingen goed, gelet op de onderstaande tekst in De Graafschap-bode
ter gelegenheid van de 7e Doetinchemse Winkelweek en Beurs:
“De diverse soorten opfokvoer en ochtendvoer zijn
hier geëxposeerd. Speciale vermelding verdient de
“Kunstkorrel”, een nieuw product, dat de kippen
kunnen eten, zonder graanbijvoedering. Dit artikel
maakt flinken opgang. De fabrieken aan de Zaan
produceeren momenteel in 6½ uur reeds 10 ton van
dit product. Een belangrijk artikel is verder het uit
Mexico geïmporteerde Reef-brand, gemalen grit, dat
geen kiezelzuur bevat.”
In een advertentie van 7 mei 1930 wordt ‘kapitaal
deelname’ gevraagd voor fabrieken in Düsseldorf en
de volgende advertentie (7 oktober 1931) laat zien
dat Kan’s Fabrieken inderdaad in Duitsland gevestigd
zijn. Bovendien wordt vermeld dat Kan’s Eierkorrels
al geëxporteerd worden naar negen landen! Het ging
Henk voor de wind.
Maar dan gaat het mis, want op 24 augustus 1932 woedde er een fikse brand
in de fabriek. De krant De Zaanlander doet er uitgebreid verslag van:

“Woensdagavond het was rustig in Zaandijk. Rustig zooals elken zomerschen
avond, wanneer de dorpelingen een avondwandelingetje maken en hier en
daar eens even gaan buurten”. Zo begint het artikel in De Zaanlander van
vrijdag 26 augustus 1932. Het zou de inleiding kunnen zijn van een verhaal
over mooie Zaanse gevels en pittoreske buurtjes. Niets is minder waar want er
werd circa half negen brand ontdekt in de benedenverdieping van Het Vette
Schaap, de vee- en krachtvoederfabriek van de firma H.D. Kan.
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“De brandbellen ratelden en in minder dan geen tijd was de Noorderspuit aan
de voorzijde en de Drijvende (op de Zaan) aan de achterzijde present”. In een
artikel van meer dan een pagina met meerdere foto’s doet men verslag van
deze “ouderwetsche fabrieksbrand aan den
Zaanweg”.
Brandweerlieden laten zich meestal “een goede
fik” niet ontnemen en al gauw waren dan ook
negen motorspuiten uit de Koog, Zaandijk,
Wormerveer en het Kalf aanwezig om zonodig
met vijftien stralen het vuur te lijf te gaan.
Zonodig, want in het begin leek de brand zich te
beperken tot de benedenverdieping en toen de
Kooger Zuiderspuit zonder toestemming van de
Zaandijker commandant aan de bestrijding
deelnam, kregen ze van commandant Honig het
bevel te stoppen en werd de spuit “weer naar
haar heimat terug gedirigeerd”. Ook bij de
brandweer heerst(e) een strikte hiërarchie.
Rond half tien leek het of het ergste voorbij was: “Vuur was er niet veel meer
te bekennen (...) en waar de publieke belangstelling (...) steeds groter werd,
scheen het of het heele geval met een sisser zou aflopen”. Maar: “juist als het
schijnt, dat de brand mindert, breekt opeens een geweldige vlam door de
zolder van de tweede, derde verdieping heen en zet in minder dan geen tijd de
fabriek in lichterlaaie”.
Hierna “bleek de noodzaak meer materiaal aan te laten rukken. De Koog was
met twee spuiten op het terrein gebleven. De groote Noorder stond nog klaar
en deze gaf te twintig voor tien water. De kleine was ook weldra ontpakt en
verleende direct daarop medewerking”. Zo
zie je maar. Goed dat die eigenwijze Kooger
vrijwillige brandweerlieden in de buurt
gebleven waren.
Na de brand ontstond natuurlijk de discussie
of de schade niet te beperken was geweest
als de Koogers meteen ingeschakeld waren.
Ook hier doet de krant verslag van onder de
kop “De brandweergeleerden zijn het niet
eens”. Maar gelukkig: “Men respecteert
elkaars autoriteit en onderwerpt zich aan de
bevelen”.
De brand trok een enorme mensenmenigte
aan. De krant noemt “eenige duizenden
belangstellenden”,
die
zich
vooral
verzamelden op en rond de Zaan want het
grootste spektakel speelde zich af aan de
Zaanzijde. Een enkeling moest dat bekopen
met een nat pak, want: “de halzen werden
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daarbij (soms) te ver gerekt. Drie personen zijn van den beun geglist en vielen
in de Zaan. Een vierde toeschouwer stapte pardoes in een sloot, toen hij op
weg was naar huis”.
De kracht- en veevoederfabriek was gesplitst in twee delen: een fabriek waar
de machines stonden en een pakhuis met voorraden. Gelukkig had men de
branddeuren tussen deze twee gedeelten al snel kunnen sluiten. Alleen het
fabrieksgedeelte werd door de brand getroffen, maar de schade (100 à
150.000 gulden) werd door de verzekering gedekt. Slachtoffers waren er niet
te betreuren, alleen van de drie fabriekshonden bleken er twee onvindbaar.
Waarschijnlijk zijn die in de brand omgekomen. “Gelukkig”, meldt de krant,
“werd de moolen de Kooperslager ondanks den geweldige vonkenregen
gespaard. Nog vele jaren Heer Kooperslager”. De molen kreeg nog ruim dertig
jaar. Op 29 juni 1964 viel ook de Kooperslager ten prooi aan “de Roode Haan”.
Tot slot nog dit: Het artikel sluit af met: “Het moet voor den rustigen
Zaandijker commandant, den heer Coenraad Honig, ongetwijfeld veel
zelfoverwinning gekost (...) hebben, toen hij circa half tien in de hitte van de
strijd het commando wegens ongesteldheid moest overdragen”. Er is in ons
taalgebruik in 75 jaar toch wel het een en ander veranderd.

r!

Aankondiging van de liquidatie van het bedrijf in 1942

Klaas Onrust
Klaas Onrust was de zoon van Willem Onrust en Guurtje Kan. Hij werd
geboren op 23 december 1884 in Oostzaan. Klaas was ongehuwd en woonde,
samen met zijn blinde broer Jan, bij zijn ouders. (moeder Guurtje overleed in
1916 en vader Willem in 1934) Hij deed veel werk voor diverse verenigingen
(o.a. de Woningbouw Vereniging, de Oostzaanse Volkshuisvesting, het Witte
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Kruis en de Arbeiders Reisvereniging). Hij was actief binnen de S.D.A.P.
(voorloper van de PvdA) en zat in de gemeenteraad. Met dat werk in de
politiek moest hij stoppen in 1933 want in februari van dat jaar werd
aangekondigd dat burgerpersoneel bij defensie (evenals militairen) geen lid
meer mochten zijn van de SDAP en het NVV. Klaas werkte bij de Artillerie
Inrichting in Zaandam, moest zijn lidmaatschap van de SDAP opzeggen en
stoppen met het raadswerk.
Dit verbod was een reactie op de muiterij die plaats vond op het oorlogsschip
de Zeven Provinciën dat voor anker lag bij Banda Atjeh (Noord-Sumatra). Die
muiterij ontstond na een verlaging van salarissen bij de marine (Het was
crisis). In Nederland werd die muiterij door de regering gezien als een
revolutionaire daad. Een (overigens mislukte) revolutie in Rusland was in 1905
gestart met een muiterij op het oorlogsschip de Potemkin en men vond dat er
drastische maatregelen genomen moesten worden. Gevolg: het hier
bovengenoemde verbod op lidmaatschap van (zoals men het omschreef)
‘groeperingen die de omverwerping van het Nederlandse staatsbestel tot doel
hadden’. Dat gold eigenlijk nauwelijks voor de SDAP, maar men herinnerde
zich nog dat Troelstra in 1918, toen in Duitsland de keizer werd weggejaagd
en arbeiders de macht probeerden te grijpen, het woord ‘revolutie’ wel degelijk
had laten vallen.
Klaas kwam op 16 mei 1898 als jongen van dertien jaar in dienst bij de
Artillerie Inrichting en werd er uiteindelijk ploegbaas. De Artillerie Inrichting
was een wapenfabriek. Het bedrijf ontstond toen in 1679 in Delft de Staatse
Affuitmakerij werd opgericht. Omstreeks 1850 werkten er 500 mensen. Rond
1900 verhuisde het bedrijf naar een terrein aan het Noordzeekanaal in
Zaandam: het Hemveld. Er was in Delft te weinig ruimte om uit te breiden en
men wilde de fabriek binnen de Stelling van Amsterdam huisvesten, zodat in
geval van een aanval op Nederland er een munitiefabriek aanwezig was binnen
de laatste verdedigingsstelling waarbinnen leger, koningin en regering zich
zouden terugtrekken.

Artillerie Inrichting: Productie van granaten.
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Klaas zou in 1938 met pensioen gaan, maar op 21 augustus 1936 gebeurde er
een ernstig ongeluk in de trotylwerkplaats waar Klaas werkzaam was. Er
ontplofte een brisantgranaat.
De Nieuwe Tilburgse Courant schrijft: “Een arbeider werd op slag gedood,
terwijl vier anderen ernstig werden gewond en een dezer gewonden (verkeert)
vermoedelijk nog in levensgevaar. De trothyl-werkplaats is gelegen in een der
grootere hoofdgebouwen en in dit lokaal wordt o.a. de springstof in de
projectielen geperst. Toen het ongeval vanmorgen geschiedde, bevonden zich
17 menschen in het lokaal. Door tot nog toe onbekende oorzaak is bij het
persen van de springstof in een granaat, dit projectiel ontploft.
Klaas raakte ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis in
Zaandam gebracht. Helaas overleed hij enige tijd later.

Klaas werd enige dagen later begraven. Bij de begrafenis was het een drukte
van belang. Door al zijn activiteiten was Klaas een bekend figuur in Oostzaan.
Uit de Zaanlander (26 augustus 1936): “Reeds vanaf de woning aan de
Kerkstraat 143 werd de droeve stoet gevolgd door een groot aantal vrienden
en bekenden, w.o. vele arbeiders van de Artillerie Inrichtingen, talrijke leden
van de afdeeling Oostzaan der S.D.A.P., waarvan de overledene deel
uitmaakte tot dat de Minister van Defensie dit verbood op straffe van ontslag.
Naast meerdere vereenigingsbestuurders sloten zich ook vele bewoners van de
Kerkstraat aan, terwijl op het Kerkplein ook nog een groote groep aansloot. De
baar werd gedragen door leden van het personeel der afdeeling waarin het
ongeluk is gebeurd en waarvan de overledene ploegbaas was.”.
Aan het graf werd door velen het woord gevoerd: (De Zaanlander) “Een neef
van den overledene uit zich op zeer waardeerende wijze over zijn braven oom
en herinnert er hierbij aan dat deze bij het overlijden van zijn moeder de
belofte had gedaan, te zullen zorgen voor zijn vader en broeder, welke beiden
zijn steun behoefden”.
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“De heer VAN OS spreekt namens de afd. der
S.D.A.P. en de moderne arbeidersbeweging. Spr.
herinnert er aan hoe eerder drie menschen te
zamen woonden aan de Kerkstraat in dat
vriendelijke huisje, dat steeds voor een ieder
open stond, ’t Was in Mei 1934 dat de oude vader
kwam te overlijden. En nu ongeveer een tiental
weken terug pas, was het de oudere broer die
grafwaarts werd gedragen, terwijl dat vriendelijke
huis thans geheel is uitgestorven. Herinnerd
wordt er aan, hoe de overledene eerder uitging
als de zaaier, de strijder voor het socialisme,
wiens naam staat vermeld in de bescheiden van
de beweging. ’t Heeft ons, aldus spr. leed gedaan,
dat hij eertijds heeft moeten bedanken als lid der
partij. Men had echter hoop dat hij eens weer zou
kunnen terug komen in de rijen. Doch helaas, het
heeft niet zoo mogen zijn”.
Het verhaal van Jaap
Ook Jaap Kan (1916-1999), zoon van Nicolaas Kan en
Maria Schotte, zette zijn herinneringen op papier. Hij
geeft een beeld van zijn jeugd in Westzaan, Krommenie
en Haarlem en beschrijft de eerste woning die hij en zijn
vrouw Nel in 1945 betrokken:
Op 15 juni 1916 werd ik geboren. Daar herinner ik mij
dus niets meer van. Het moet vroeg in de ochtend
gebeurd zijn, daar in Westzaan op Watermolenpad (nu: straat) nummer 10. Zonder dat ik dat toen al wist, was
ik in een aardig nestje terecht gekomen. Ik was zeer
welkom, al zeg ik het zelf. Dat kwam omdat het de
bedoeling van vader en moeder was geweest om het
gezin al eerder uit te breiden. Door een of twee miskramen ging het mis. Mijn
naam werd Jacob, naar mijn overleden grootvader van vaders kant.
Vader en moeder hebben elkaar op een uitvoering van de zangvereniging
ontmoet. Ik geloof, dat Verhulst (zangvereniging-nk) op de Koog moest zingen.
In ieder geval hebben ze elkaar ontmoet en zijn met elkaar getrouwd in
november 1911. Volgens zeggen vonden ze het in Krommenie maar zo zo, dat
een "Sedaijker, zo'n gnap maissie" uit Krommenie weg pikte.
Ze gingen in Westzaan wonen in "puur zo'n gnap hoissie". Nieuw gebouwd,
kamers "en suite", een erker met een balkon erboven en een flinke tuin er
achter.
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Vader en moeder kwamen dus "vreemd" op Westzaan. Waarom Westzaan?
Omdat vader op kantoor zat bij de chocoladefabriek van Grootes. Iedere dag,
weer of geen weer, op de fiets van Zaandijk naar Westzaan. Het was dus een
hele verbetering voor hem toen ze in Westzaan gingen wonen. Moeder had er
wel wat moeite mee dat ze haar dorp moest verlaten.

Het huis in Westzaan

Kermis
Het mooiste was alleen met opa naar de kermis. Dan kon hij mij ongelimiteerd
verwennen. Toen ik een jaar of zes was mocht ik alleen in de draaimolen en in
de "stoom". Ik mocht bij Mol koek draaien. Het was de koek"hak"tent, maar
de kinderen mochten alleen draaien. Dat was niet zo gevaarlijk. Bij
koekhakken, moest je met een bijltje een koek doorhakken in de
lengterichting. Wie het met de minste slagen gelukte, had gewonnen (Je
speelde dus met z'n tweeën).
De kop van Jut vond ik ook prachtig. Het knalde en de sterke mannen kregen
voor hun prestatie prachtige dingen opgespeld. De "lichies"-kermis, die zag ik
pas toen ik ongeveer acht jaar was. Dat was pas kermis. Dat was grotemensen-kermis. Die verlichting was natuurlijk prachtig en je mocht laat naar
bed.
Opa Schotte woonde dichtbij de oude Rooms-Katholieke Kerk tegenover de
oude winkel van de Ster. Rechts van het huis was een poort. Als je daar
doorging kwam je op een plaatsje met gele steentjes en een waterput. De
eerste jaren was er nog geen waterleiding en mijn moeder stond er altijd op,
dat het water gekookt werd voor we ervan dronken. Opa lachte daarom. "Het
komt zo uit de hemel", zei hij: "Wat wil je nog meer?" Soms, 's zomers als het
lang droog was, zat er bijna geen water meer in. Dan was ik toch wel blij, dat
we thuis leidingwater hadden. Zowel opa als juffrouw Hille (de huishoudster)
vonden het helemaal niet nodig om waterleiding te nemen, maar het was
verplicht. Er kwam een kraantje in de keuken. Niet boven het aanrecht, maar
10-1-2021

170

ergens tegen de muur. Er stond altijd een emmertje onder. Als wij er waren
werd leidingwater gebruikt, anders werd er water uit de put gehaald.
Ook weet ik mij nog te herinneren, dat er in Krommenie een gasfabriek kwam.
Bij opa werd het ook aangesloten, maar nog lang werden de petroleumstellen
gebruikt. Dat was goedkoper en je kon er lekkerder op koken, zei juffrouw
Hille (vooral "sudderen").
Opa had een groot huis. De keuken was ruim (vier bij drie meter?). De gang
was vijf bij anderhalve meter. Links van de gang was de woonkamer. Vijf bij
zes meter, schat ik, met een prachtige schoorsteen. Deze was fraai betegeld
met bijbelse voorstellingen. Er was een kolenkachel met een doofpot. Er waren
twee ramen en een zijraam, waardoor je noordelijk de Zuiderhoofdstraat in
keek. Twee bedsteden waren er in de kamer. Toen ik klein was sliep ik daar.
Later sliep ik in het achterkamertje. Juffrouw Hille kookte niet zo erg lekker.
Kip vond ik er verschrikkelijk. Appelmoes met schillen en klokhuizen er in vond
ik ook niet zo lekker. Tijdens de kermis kregen we vaak konijn. Dat vond ik
wel lekker. En natuurlijk paling tijdens de kermis. Opa maakte ze schoon en
veegde zijn handen aan zijn haar af.
De wc was niet in huis, maar helemaal achter op het erf boven de Durgsloot.
Als het regende ging je onder een paraplu naar de wc. Als het 's winters vroor
en de Durgsloot dicht lag, stapelden de hoopjes zich op op het ijs. Opa's huis
was dus vlak bij de Rooms-Katholieke kerk. Soms kwam er een boer per
roeiboot ter kerke. Het bootje werd afgemeerd aan het steigertje van opa's
erf. Als vergoeding daarvoor mocht opa er mee varen. Dan mocht ik mee.
Gerrit Kuijper, kleinzoon van juffrouw Hille, kwam ook vaak bij Opa Schotte over de
vloer:”Opa Gerrit Hille en zij woonden gedurende die periode bij opa Schotte in en
uiteraard kwam ik daardoor vaak daar aan huis. Ik herken dezelfde plekjes die ook Jaap
zich herinnerde, zoals het plaatsje met gele steentjes achter het huis met de waterput. Het
huis van Opa Schotte had tal van geheimzinnige plekjes en voor een kind had de zolder,
die je via een trap in de bijkeuken kon bereiken, helemaal iets fascinerends. In het
halfduister, slechts verlicht door een dakraam, stond daar een mangel, een werktuig met
een groot rood ijzeren rad, dat voor het strijken van de was werd gebruikt. Maar het meest
speelde ik in de voorkamer en dan bij voorkeur bij het halfronde voorraam op de hoek van
de woonkamer, van waaruit je op de hoofdstraat keek. Aan de overkant van de straat was
de manufacturenwinkel van Nordeman en er waren altijd wel klanten, die daar in- of
uitliepen”. Gerrit heeft alleen veel betere herinneringen aan juffrouw Hilles
kookkunst:”Opoe Hille: die kon volgens mij prima koken”. Dat hebben we dan weer
rechtgezet.

Opa Schotte heeft mij ook schaatsen geleerd. Vader en moeder waren
liefhebbers en konden goed "zwieren" op hun houten zwier-schaatsen met
riempjes en een mooie krul. Vaak ging ik met opa een eind wandelen. We
liepen Molletjesveer om of zo maar een eind door het dorp. Het liefst liep ik
met opa naar de Vaartdijk. Opa werkte bij de firma Knap. Dat was een
expeditiebedrijf. Toen werkten ze nog met schuiten en paard en wagen. Met
opa mocht ik dan even op de boten van Knap als ze er lagen. Even aan het
stuurrad draaien. Machtig!
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De (voormalige) sigarenwinkel van Opoe Kan aan de Lagedijk in Zaandijk.

Mijn vader kwam uit Zaandijk. Zijn vader heb ik nooit gekend. Zijn moeder
wel, heel lang want ze werd erg oud (80 of zo). Ze overleed, toen Nel en ik al
getrouwd waren. Opoe Kan had een sigarenwinkel aan de Lagedijk (Zaandijk),
naast wat nu het Zaans Museum is. Als we op de fiets in Krommenie waren,
gingen we natuurlijk per fiets naar opoe. Waren we met de trein, dan gingen
we met de bus. Met de fiets moest je tol betalen. Eerst op de Veerbrug over de
Nauernase Vaart (de Provinciale Weg was er nog niet) en dan nog eens tussen
Wormerveer en Zaandijk, dicht bij het Zaandijker Bad. De bussen bestonden
uit twee delen, ongeveer zoals een trailer nu. Ze waren blauw. Langs de
Lagedijk was nog een sloot en een rij bomen. Het was dus erg smal en dit
soort bussen kon erg goed op zo'n smalle kronkelige weg rijden. Die tollen zijn
later verdwenen.
Naar Haarlem
Vader zat dus bij Grootes op kantoor. Een chocoladefabriek. Een familiebedrijf
al zaten er later geen leden van de familie Grootes meer in de leiding. Het ging
er niet zo erg goed. Ze konden niet op tegen Droste, Ringers en, vooral in die
jaren, Kwatta met zijn soldaatjes.

Ko Kan (helemaal rechts) op kantoor bij Grootes
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In de (eerste) oorlog hadden ze het moeilijk, maar dat gold natuurlijk ook voor
de andere chocoladebedrijven. Toch ging het Droste in Haarlem en Ringers in
Alkmaar veel beter. Grootes ging toen een magazijn stichten in Haarlem. Het
stond op de Bakenesser-gracht. Vader zag het niet zo erg zitten. Het kostte
een hoop geld en dat was nou net een van de dingen waaraan het schortte bij
Grootes.
Ik heb het idee, dat moeder het verhuizen naar de stad niet zo prettig vond.
Nog verder van Krommenie, nog verder van "huis". Vader wou weer een eigen
huis in Haarlem. Dat werd de Schalkburgergracht nummer 81 in Schoten,
Haarlem Noord.
Op de Schalkburgergracht
Voor Pasen kwam er een slager door de straat met een paas os. Een soort
koe, mooi versierd, krans om zijn nek. Ik denk dat de slager het leuker of
mooier vond dan het beest zelf. In ieder geval hoopte hij er klanten mee te
winnen. Ik vond de versiering mooi. De os was een log beest en het moest
toch ook wel een sterk beest zijn. Maar hij liet zich gewillig, een beetje dizzy,
aan een touw door de slager in zijn mooiste witte jas (de slager dus) door
onze straat leiden. Zielig vond ik het ook. Morgen, overmorgen zou hij dood
gemaakt worden.

Schalkburgergracht 81 (in 2020)
Leuker was het draaiorgel of de Duitse Puppen. Die poepten niet, maar
maakten muziek. Ook kwam er wel eens een man, die Berliner bollen
verkocht: “Zes centen, Berliner bol, Berliner bol", riep hij dan. Ze zagen er erg
lekker uit, maar ik geloof niet, dat moeder ze ooit kocht van die man.
Wat een veranderingen in die jaren! Pindakaas op je broodje, sinaasappelen te
koop. Moeder vroeg aan onze dokter of die wel zonder nadelige gevolgen
gegeten konden worden. Dat kon zei dokter. Hij raadde wel aan de
sinaasappelen goed te schillen en vooral het witte spul er goed af te halen.
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Die jaren waren ook de jaren van voorspoed.
Vader had zeker een goeie baan, want we
konden ons nog al wat veroorloven. Zo gingen
we vele jaren in pension met vakantie. Vader en
moeder
waren
lid
van
de
Haarlemse
toneelvereniging "Cremer". We lazen twee
kranten: het Haarlems Dagblad en het Nieuws
van de Dag (de goedkope uitgave van De
Telegraaf). We kregen telefoon en er kwam een
bureau in de kamer te staan. Vader kocht
maatpakken en we gingen naar België (Anseremme) met vakantie. Voor mijn
verjaardag en met Sinterklaas kreeg ik behoorlijke cadeaus: treinenspul (nog
geen elektrische) en meccanodozen, maar dan van Märklin. Veel boeken want
lezen was goed (o.a. John Pitt van krantenjongen tot miljonair) (Zou ik ooit
nog eens in Amerika komen? Dat zou ik geweldig vinden), de Katjangs en het
geheim van oom Duc en Jongensjaarboeken. Vader begon er over te denken
om een auto te kopen, maar de beurskrach in 1929 gooide roet in het eten.
Beroerder was, dat het met vaders gezondheid niet goed ging. Hij kreeg
ademhalings moeilijkheden, maar dokter wist niet precies wat het was. TBC?
Astma? Bronchitis? Ons hondje Polly werd het slachtoffer. Volgens de dokter
zou vader allergisch kunnen zijn voor dieren. Het hielp niet. Het roken had
vader al lang gestaakt: beter voor de gezondheid en voor de portemonnee. Hij
kreeg ook last van zijn nieren.
Aan het eind van de jaren dertig werd de oorlogsdreiging groter. Er kwam
daardoor meer werk omdat men meer geld ging besteden aan de uitrusting
van het leger. Zo ook bij de weverij van Leyden in Krommenie. Er moest meer
doek geweven worden en op het kantoor kwam ook meer werk. Vader werd
gevraagd om daar te komen werken. Dus: verhuizen naar Krommenie.
Eerst moest ik nog eindexamen doen. Gezien mijn staat van dienst daar aan
de Raaks (de straat waar de HBS stond-nk), zou het een dubbeltje op zijn kant
worden. Ongeveer tien dagen voor het examen verhuisden vader en moeder
naar Krommenie, Badhuislaan 26. Gelukkig rolde het dubbeltje de goede kant
uit en kon ik naar Krommenie bellen, dat ik geslaagd was.
Het slagen voor de HBS “zou een dubbeltje op zijn kant worden”, schrijft Jaap. We hebben
daar een beetje een beeld van omdat zijn leerlingkaart bewaard is in het archief van
Haarlem. Jaap slaagde met allemaal zessen en vijven (voor “Hoogduitsch”, handelsrekenen
en boekhouden). Overigens waren de leerkrachten niet altijd even blij met Jaaps gedrag in
de klas. Hij kreeg straf omdat hij “bij het schrijven op het bord achter mijn rug zit te
neuriën (Dhr. Mulder); zijn werk niet af had (Dhr. Borger); zijn boek vergeten had (Dhr.
Klaver)”.

Lang duurde ons verblijf in Krommenie niet. De gezondheid van vader ging
steeds meer achteruit, maar vader wilde blijven werken en ging zelfs per taxi
Woud naar kantoor. Toch moest er raad geschaft worden, want het kon zo niet
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doorgaan. Besloten werd om terug te gaan naar Haarlem; daar een groot huis
te huren en daarvan een gedeelte onder te verhuren. Het grote huis werd
gevonden in de Westerhoutstraat nummer 29, een zijstraat van de Wagenweg
in Haarlem-Zuid.
Bij van Leyden werd mijn salaris verhoogd, waar ik niet zoveel beter van werd,
want mijn kostgeld werd verhoogd en ik moest iedere maand fietsenstalling
betalen en een treinabonnement Haarlem-Krommenie.
Crisis
Zoals bekend ging het in de dertiger jaren van de vorige eeuw niet goed in
Nederland en ook niet in de Zaanstreek. Klaas Kan (1880-1946) was in die tijd
wethouder in Zaandam (Voor de Antirevolutionaire Partij). In het
Antirevolutionaire blad de Standaard beschrijft hij de ontwikkelingen in die
periode:
“Zaandam heeft een groote arbeidsbevolking, omdat eertijds hier veel
werkgelegenheid was. Dit is nu weer minder - gezien het groote aantal
werklozen, dat men thans hier aantreft. Wat oorzaak vindt, zoowel in minder
werk als allerlei noodzakelijke reorganisatie. Aan het sociale leven zijn dan ook
eischen gesteld in den loop der jaren, van bijzondere beteekenis voor het
vinden van goede verhoudingen in het bedrijfsleven. En wel zijn in den loop
der tijden scherpe botsingen geweest, maar toch mag niet worden ontkend,
dat bij zoo veel als telkens weer moest worden opgelost er algemeen gestreefd
is naar vrede in het bedrijf. (…)
Zaandam heeft een moeilijken gemeenteraad. In dien zin, dat een bestendige
meerderheid niet aanwezig is. Bij 10 S.D.A.P.-leden treft men 11 leden van
wat we noemen de burgerlijke partijen en daar tusschen één Communist en
één ) O.S.P-er. (Onafhankelijk Socialistische Partij, afsplitsing van de S.D.A.P.)
Speciaal in dezen tijd geeft dat herhaaldelijk de grootste moeilijkheden.
Tegenover den overwegenden socialistischen invloed vindt men vaak een
aaneengesloten minderheid van vijf partijen, die deze minderheid tezamen
vormen.
Deze crisisjaren zijn voor Zaandam oorzaak van veel en bekende zorgen. De
gevolgen van de periode, die aan deze jaren is voorafgegaan, waarbij gelden
verkrijgbaar waren tegen lage rente en waarbij in enkele jaren is tot stand
gekomen, wat over meerdere jaren bij normale verhoudingen zou zijn
verdeeld, hebben zich doen gevoelen. De plotselinge overgang heeft zware
eischen aan het gemeentebeheer gesteld.
Sterke bezuinigingen moesten hier worden doorgevoerd. Niet altijd op een
gemakkelijke wijze en soms onder drang van hoogere instanties. Maar die
noodzakelijk zijn voor nu en voor later om het regeeren mogelijk te doen
zijn.´
Hoewel de problemen in de jaren dertig oneindig veel groter waren dan die
van de laatste economische crisis en zeker meer invloed hadden op de
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bevolking, sluit deze tekst toch ook naadloos aan bij de Nederlandse
verhoudingen in de periode 2009-2012.
De Tweede Wereldoorlog

In de vroege ochtend van de tiende mei 1940 viel het Duitse leger Nederland
binnen. Jaap Kan (1916-1999) woonde op dat moment in Haarlem, niet al te
ver van Schiphol, waar een belangrijk deel van de (kleine) Nederlandse
luchtmacht gestationeerd was. Een groep Duitse bommenwerpers was dwars
over Nederland naar de Noordzee gevlogen, draaide daar om en viel
vervolgens de luchthaven Schiphol aan. Omdat men er daar van was
uitgegaan dat de Duitse toestellen onderweg waren naar Engeland (er was
door Duitsland geen oorlogsverklaring afgegeven) was men niet gealarmeerd
en werden vrijwel alle op de grond staande vliegtuigen vernietigd.
Jaap werd wakker van de explosies op Schiphol:
“De oorlogsdreiging werd steeds reëler. De grote vraag was: Blijft Nederland
er buiten? Tien mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Ik woonde toen
in Haarlem. Dat is ver weg van de Duitse grens, dus waren er in Haarlem en
ook Amsterdam niet direct Duitse soldaten, maar wel vliegtuigen, die Schiphol
bombardeerden en daarvan werd ik wakker. Van de bommen, die gegooid
werden en van het afweergeschut. Ik heb er even van uit mijn bed naar liggen
kijken. Ik moest nog goed wakker worden en vroeg me af wat daar nou
gebeurde. Zou er oorlog zijn? Zou er een vliegtuig geraakt worden? Naar
beneden storten? Mijn moeder was natuurlijk ook wakker geworden en samen
luisterden we naar de radio, die steeds weer berichten over de Duitse inval
gaf, waar we eigenlijk niet zo veel wijzer van werden. Waar waren die
Duitsers? Zouden ze al gauw hier in Haarlem zijn en zou er hier of bij
Amsterdam gevochten worden? Zouden die vliegtuigen weer terugkomen? Dat
was zo vreemd, opeens wist je niet meer wat er zou gaan gebeuren. De
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treinen reden niet, of althans maar gedeeltelijk en ik werkte in Krommenie.
Mijn moeder wou dat ik thuis bleef, maar ......... ik had een meisje in
Beverwijk en daar wou ik eigenlijk wel naar toe. Toen heb ik de fiets gepakt en
ben van Haarlem eerst naar Beverwijk gereden. Tenslotte wist ik mijn moeder
ervan te overtuigen, dat ik het moest proberen om op mijn werk te komen. Als
de oorlog lang zou duren kon ik toch niet altijd maar thuis blijven. Mijn vader
leefde niet meer. Ik kon het me wel indenken, dat ze me thuis wilde houden.”

Een paar dagen later (12 mei) besluit Jaap toch maar in Haarlem bij zijn moeder te blijven.

Klaas Kan (de wethouder) beschreef zijn gedachten bij de Duitse inval in een
brief aan een van zijn familieleden:

“Zoo is dan de slag gevallen en is ons land in oorlog. Wat we zoo lang hebben
gevreesd maar dat we altijd weer ver van ons af hebben gezet is nu bange
werkelijkheid geworden. In de nacht van Donderdag op Vrijdag werden wij
wakker van het rumoer van vliegmachines. Eerst werd er gedacht aan een
verdwaalde vlieger, maar toen er meer kwamen en het afweergeschut zich
geweldig deed hooren, toen begrepen dat het iets anders was en de Radio
deed er spoedig mededeling van”.
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Op 14 mei was het over. Na het bombardement op Rotterdam en de Duitse
dreiging ook andere steden te bombarderen zag de Nederlandse opperbevelhebber Generaal Winkelman geen mogelijkheden meer om het land te
verdedigen tegen het veel sterkere Duitse leger. De capitulatie was een feit.
Vijf lange jaren van bezetting zouden volgen.
Vijf jaren waarin de Duitse bezetter steeds meer invloed kreeg op de
Nederlandse maatschappij. Ambtenaren moesten hun loyaliteit aan de nieuwe
overheid met een handtekening bevestigen, artiesten mochten alleen nog
maar optreden als ze lid werden van de “Kulturkammer”, kranten en radio
berichtten alleen nog maar wat de Duitsers goedkeurden en voor joodse
Nederlanders en andere minderheidsgroepen was er helemaal geen plaats
meer in de door de Nationaalsocialisten bezette gebieden.
Arbeitseinsatz
Een van de gevolgen van die groeiende Duitse invloed was de “Arbeitseinsatz”.
Veel Duitse arbeiders zaten in het leger en er kwam, in Duitsland, een tekort
aan arbeidskrachten voor de oorlogsindustrie. Om dat tekort aan te vullen
wilde de bezetter gebruik maken van arbeidskrachten uit de bezette gebieden.
De eerste arbeidsbemiddeling naar Duitsland werd georganiseerd door de
Gemeentelijke Arbeidsbeurs, een instelling die al voor de Tweede Wereldoorlog
bestond. De Duitse bezetter reorganiseerde de arbeidsbeurs naar Duits model
en arbeidsbemiddeling werd een taak van de Rijksoverheid. In Amsterdam was
vanaf 1 mei 1941 een Gewestelijk Arbeidsbureau verantwoordelijk voor de
arbeidsbemiddeling. In eerste instantie was de tewerkstelling in Duitsland
vrijwillig maar dat leverde onvoldoende arbeidskrachten op. Door SeyssInquart (Rijkscommissaris, hoogste Duitse ambtenaar in Nederland) werd
daarom op 23 februari 1942 een verordening uitgevaardigd waardoor
Nederlanders verplicht konden worden om voor een bepaalde tijd in Duitsland
te werken. Na de benoeming van Sauckel als Generalbevoll-mächtigter für den
Arbeitseinsatz volgden de Duitse acties en verordeningen met betrekking tot
het verplicht zenden van Nederlandse arbeiders naar Duitsland elkaar snel op.
De acties, die dienaangaande door Sauckel werden ingezet, droegen zijn
naam: de Sauckelacties. Zijn eerste actie werd op 14 april 1942 in gang gezet:
vóór 15 mei 1942 dienden er 30.000 metaalarbeiders geleverd te worden.
De vraag naar arbeidskrachten voor de oorlogsindustrie bleef groot en
daarom greep de Duitse bezetter naar twee nieuwe middelen: ten eerste het
uitvoeren van grote razzia’s met behulp van militairen van de Wehrmacht en
ten tweede het uitoefenen van pressie door te dreigen dat een ieder die
wegbleef, bij ontdekking zou worden doodgeschoten. Ook werd gedreigd dat,
wanneer niet voldoende arbeidskrachten kwamen opdagen, een aantal burgers
uit de betreffende gemeente, dat reeds als gijzelaar was opgepakt, zou
worden gefusilleerd. De Duitsers gingen over tot straatrazzia’s. Stadswijken of
dorpen werden afgezet waarna huis na huis huiszoekingen werden gedaan.
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De laatste officiële actie vond plaats in januari 1945 in het westen van het
land. Alle mannen van 17 tot 40 jaar moesten zich melden voor deportatie
naar Duitsland.
In 1943 was Christoph Kan (1915-1945) 28 jaar oud en hij hoorde dus bij de
groep die verplicht werd naar Duitsland te gaan. Om aan de oproep gehoor te
geven moest hij een paspoort aanvragen (en de benodigde onkosten voor die
aanvraag waarschijnlijk ook nog zelf betalen). De paspoortaanvragen uit die
periode zijn bewaard gebleven en we zien hieronder de aanvraag van
Christoph (Eberhard) Kan.

Christophs paspoortaanvraag i.v.m. de tewerkstelling in Duitsland.

Wie niet wilde had twee mogelijkheden: aantonen dat hij in Nederland bij een
bedrijf werkte dat werkzaamheden verrichtte voor het Duitse leger, of
onderduiken. Waren die twee mogelijkheden niet beschikbaar dan zat er niets
anders op dan te gaan. Cristoph vertrok op 31 augustus 1942. Hij had 10
gulden 50 ontvangen vanwege de reiskosten en 4 gulden “verteringsgeld”
gekregen. We weten niet waar Christoph in eerste instantie in Duitsland
terecht kwam. Hij is nog een keer (van 10 tot en met 23 december 1943) met
verlof bij zijn ouders in Amsterdam terug geweest, maar aan het einde van de
oorlog kregen zijn ouders bericht dat hij was overleden. Zijn overlijdensbericht
(zie hieronder) vermeldt dat hij op 3 maart 1945 is gestorven in het kamp
Langer Morgen in Hamburg-Wilhelmsburg.
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Dit kamp was een strafkamp voor arbeiders die een “vergrijp tegen de
arbeidsdiscipline” begaan hadden. Een Hamburger krant plaatste in april 2008
een artikel over het bezoek van een Nederlander aan de plek waar eens het
kamp Langer Morgen stond. Zijn vader zat ook als dwangarbeider in dit
strafkamp en werd gedood bij een (Brits) bombardement op de Hamburger
haven.
“Want hij (de vader) was niet vrijwillig in Wilhelmsburg toen de bommen
vielen. Hij was dwangarbeider in de Hamburger haven. Iemand was van
mening dat hij niet hard of goed genoeg werkte en zo kwam de Nederlander in
het strafkamp van de Geheime Staatspolizei (Gestapo) dat de Nazi’s het
"Arbeitserziehungslager Langer Morgen" noemden.
Zonder bemoeienis van rechters of hulp van advocaten kwamen de gestraften
in dit “heropvoedingskamp” terecht. In de zomer van 1943 werd het kamp in
de buurt van de huidige kruising Hohe Schaarstraat/Blumensand gebouwd als
een van de 72 Nationaalsocialistische Hamburger kampen voor krijgsgevangenen, dwangarbeiders en andere gestraften. Allemaal werkslaven voor de
Duitse oorlogsindustrie.
Pesterijen en strenge straffen verziekten het leven van de gevangenen. ’s
Morgens om vier uur was er appèl met 500 geïnterneerden, men kreeg een
kop met iets wat op voedsel moest lijken en men ging in colonne op weg naar
de dwangarbeid. Het doel van de dwangarbeiders was een aantal gerenommeerde Hamburger bedrijven als Blohm en Voss, de Stűlcken werf en de
raffinaderij van Schindler.
De barakken van het kamp Langer Morgen bestaan niet meer. Er ligt nu een
spoorwegemplacement. Een gedenkplaat herinnert er aan dat hier “meer dan
100 gevangenen, als gevolg van de onmenselijke behandeling door zwaar
werk en ontoereikende verzorging om het leven kwamen”.
Christoph Kan was een van hen.
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Het graf van Christoph op het Nederlandse ereveld te Hamburg-Ohlsdorf

Het monument op de plek waar in de periode 1943-1945 het strafkamp stond.
(Vertaling van de tekst op het gedenkteken: Van 1943 tot het einde van de oorlog stond hier
een “werkopvoedingskamp” van de Geheime Staatspolitie (Gestapo). Hier in kwamen
arbeiders terecht, die beschuldigd werden van een vergrijp tegen de arbeidsdiscipline. Onder
hen waren vele buitenlandse dwangarbeiders. De “werkopvoeding” in het kamp duurde in de
regel meerdere weken. Meer dan 100 kwamen als gevolg van de onmenselijke behandeling,
het zware werk en ontoereikende voeding om het leven. Wie niet wou buigen, verdween als
“asociale” in het concentratiekamp.)

Ook Willem Jacob Kan (geboren 26 juli 1907) werd opgeroepen om in
Duitsland te gaan werken. In 1942 toen het werken in Duitsland verplicht
gesteld werd voor mannen van 18 tot 35 jaar was Willem 36 en viel hij net
buiten die groep. Hij ontsprong de dans tot januari 1945. Toen werden alle
mannen tussen 17 en 40 jaar verplicht in Duitsland zich te melden voor de
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“Arbeitseinsatz” en Willem was 38. Waarschijnlijk werd hij gepakt bij een
razzia. Soms werden mannen in de betreffende leeftijd door de bezettende
macht gewoon van straat geplukt. In ieder geval vertrok Willem op 22 januari
1945 naar Duitsland.
Op dat moment hadden de Geallieerden de Duitse legers in het westen en in
het oosten al ver teruggedrongen. Duitse fabrieken, spoorwegemplacementen
en andere strategische punten (fabrieken!) werden dagelijks, zowel overdag
als ’s nachts, zwaar gebombardeerd. Kortom degenen die tewerkgesteld
werden in de Duitse oorlogsindustrie, kwamen in een gevaarlijke situatie
terecht.
Van elke arbeider werd bij het Gewestelijk Arbeidsbureau op een kaart
bijgehouden wanneer hij was vertrokken en welke voorschotten aan hem
werden uitgekeerd. Hieronder de kaart van Willem Jacob Kan

Op de kaart staat vermeld dat aan Willem in totaal 516 gulden moet zijn
uitbetaald en dat zijn gezin bij zijn vertrek 31 gulden kreeg. De data geven
aan dat Willem op 7 juni 1945 zijn laatste voorschot in handen kreeg.
Waarschijnlijk is Willem onmiddellijk daarna naar Nederland vertrokken, waar
zijn vrouw, Johanna van de Bos, al een maand in spanning op hem moet
hebben gewacht.
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Indië

Een overlijdensadvertentie uit februari 1946. Hendrik Stremming, marinier
eerste klasse, is “met de “Java” ten onder gegaan”. Hendrik was de zoon van
Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan. Hij werd op 28
augustus 1917 in Bloemendaal geboren. Acht maanden na het einde van de
oorlog kreeg zijn moeder (Hendriks vader overleed in 1936) eindelijk bericht
van zijn overlijden.
Hendrik ging in 1936 naar Rotterdam. Waarschijnlijk kreeg hij daar zijn
basisopleiding als marinier.

Exercitieplein bij marinierskazerne in Rotterdam

Op 12 februari 1937 vertrok hij naar Den Helder. Daar werd hij, als marinier
derde klasse, gehuisvest op de Van Speijk, een oud fregat (1887) dat was
omgebouwd tot een logement- en opleidingsschip. We mogen aannemen dat
Hendrik in Den Helder een vervolgopleiding kreeg. Op 10 december van
datzelfde jaar vertrok hij naar Soerabaja.
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Hendrik Stremming

De kruiser Java vertrok, op 4 mei 1938, via de Middellandse Zee en
Suezkanaal richting Nederlands-Indië, waar het schip in juni van dat jaar
aankwam. Vanaf 3 september 1939 (Het begin van de Tweede Wereldoorlog)
werd de kruiser ingezet bij het handhaven van de Nederlandse neutraliteit in
de Oost. Er werden bewakings- en patrouillediensten verricht, buitenlandse
schepen aangehouden en onderzocht.

Hr. Ms. Java

Na de Japanse aanval op Pearl Harbour (7 december 1941), naderde de oorlog
in het begin van 1942 ook Nederlands-Indië. Voor de oorlogsvoering van
Japan, een land zonder natuurlijke hulpbronnen, waren de olievoorraden van
de Nederlandse kolonie van levensbelang. Veel eilanden (o.a. Borneo en
Celebes) waren al in Japanse handen toen eind februari 1942 een grote
Japanse vloot troepentransportschepen geëscorteerd door kruisers en
torpedobootjagers in de richting van het eiland Java stoomde. Het was voor de
verdedigers van het eiland van groot belang deze invasievloot te
onderscheppen. Om dat te verwezenlijken was door de Geallieerden een
zogenaamde Combined Striking Force gevormd, bestaande uit Nederlandse,
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Britse- Australische- en Amerikaanse schepen. Commandant was de Nederlandse Schout bij Nacht K. (Karel) W.F.M. Doorman (foto).
Een groot probleem voor deze Combined Striking Force
vormde de gebrekkige communicatie tussen de luchten zeestrijdkrachten, waardoor Doorman geen duidelijk
beeld had van de posities van de Japanse invasievloot.
Door intensieve zeepatrouilles trachtte men daar achter
te komen. De hele nacht van 26 op 27 februari zocht
Doorman de Japanse schepen maar hij kon ze niet
vinden. Met een uitgeputte bemanning voer het
eskader weer richting Soerabaja om brandstof in te
nemen. Daar kwam het bericht dat men de Japanse
konvooien had gespot en weer voer Doorman uit om de
vijandelijke vloot te onderscheppen.
Het Nederlandse deel van de Combined Striking Force werd gevormd door
twee lichte kruisers: Hr.Ms. de Ruyter, Hr.Ms. Java en twee torpedobootjagers: Hr.Ms. Kortenaer en Hr.Ms. Witte de With. Verder bestond het
eskader uit twee zware kruisers: de HMS Exeter (Brits) en de USS Houston
(USA), een lichte kruiser: de HMAS Perth (Australië) en de torpedobootjagers
HMS Electra, HMS Encounter, HMS Jupiter USS Alden, USS John D. Edwards,
USS John D. Ford, en USS Paul Jones.
De Japanners hadden twee zware kruisers, twee lichte kruisers en veertien
torpedobootjagers. Hoewel de beide eskaders elkaar in aantallen niet veel
ontliepen, hadden de Japanners belangrijke voordelen. In de eerste plaats
hadden hun bemanningen geen uitputtende patrouilles achter de rug, waar dat
bij de Geallieerden, vanwege de zoektochten naar de vijandelijke vloot, wel
het geval was. Bovendien konden zij veel beter en sneller luchtverkenningen
uitvoeren, waardoor ze goed op de hoogte waren van de Geallieerde posities
en beschikten ze over lange afstand torpedo’s die een haast beslissende rol
speelden in het gevecht.
Rond kwart over vier ’s middags werd het eerste contact gemaakt tussen de
strijdende partijen en het artillerieduel dat ontstond betekende het begin van
de Slag in de Javazee. Korte tijd later was Doorman al een flink gedeelte van
zijn strijdmacht kwijt. HMS Exeter was getroffen door een granaat in de
machinekamer en onder begeleiding van Hr. Ms. Witte de With teruggestuurd
naar Soerabaja. Hr.Ms. Kortenaer was getroffen door een torpedo, door
midden gebroken en gezonken. HMS Jupiter liep op een mijn. HMS Electra
kreeg ook een treffer in de machinekamer en werd door een Japanse jager tot
zinken gebracht en HMS Encounter ging terug naar Soerabaja om de uit zee
opgepikte overlevenden van de Kortenaer aan wal te brengen. De
Amerikaanse torpedobootjagers moesten terug naar Soerabaja vanwege een
tekort aan brandstof en torpedo’s.
Na dit eerste treffen trokken de Japanners zich terug. Het uiteindelijke doel
van de Combined Striking Force, het aanvallen van de troepentran10-1-2021
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sportschepen en de invasie op Java voorkomen, was niet bereikt. Het
Geallieerde eskader bestond toen alleen nog uit de kruisers De Ruyter, Java,
Houston en Perth. Met deze uitgedunde strijdmacht ondernam Doorman een
uiterste poging om de Japanse landing te verhinderen. Om 5 uur 20 seinde
Doorman aan al zijn schepen: “All ships follow me” (alle schepen, volg mij).
De zin “Ik val aan, wie volgt mij”, die na de oorlog vaak aan Doorman werd
toegeschreven heeft hij nooit gebruikt. Doorman had de uitdrukkelijke
opdracht om aan te vallen en ook voor de andere drie overgebleven schepen
was dat de enige optie.
Rond elf uur kwamen de Japanse schepen opnieuw binnen het bereik van de
Geallieerde scheepsartillerie en werden aan beide zijden schepen getroffen
zonder fatale gevolgen. Bijna een half uur later deden de Japanners een
torpedoaanval en werden binnen een paar minuten zowel de Hr.Ms Java als de
Hr.Ms. de Ruyter geraakt. De Java werd door de torpedo in het achterschip
getroffen, waardoor de achterste munitiebergplaats explodeerde. Het schip
brak door midden en zonk vrijwel onmiddellijk.
Een ooggetuigenverslag van Kapitein-ter-zee J. Beckering Vinckers (een van
de zeer weinige overlevenden): "Als eerste officier van Harer Majesteits Java
zat ik tegen middernacht op mijn alarmpost in de dekdienstcentrale. We
luisterden naar het lawaai van het geschut. Er werd veel en snel door onze
Java geschoten. Plotseling een zware dreun. Iemand zei: 'Die is raak!' Er
kwam geen melding van averij, maar we merkten dat het schip snel slagzij
kreeg. Ik ben toen naar dek gegaan om te kijken. Het bleek dat we door één
of meer torpedo's getroffen waren en dat het achterschip was afgebroken. De
commandant, kapitein-ter-zee Van Straelen had reeds order gegeven het schip
te verlaten. Toen de helling zo groot werd dat wij ons niet goed staande
konden houden, zei de commandant: 'Laten we ook van boord gaan.' We
gingen langs de hoge kant te water en begonnen te zwemmen. Even daarna
zagen we in de maneschijn onze goede oude Java met de boeg omhoog in de
golven verdwijnen. Het was een aangrijpend ogenblik. Met mij juichten de
mensen om me heen haar nog voor het laatst toe. Aan de horizon zagen we
een brandend schip drijven. We dachten eerst dat het een Jap was die we
geraakt hadden. Het was geen Jap, het was het vlaggeschip, Harer Majesteits
De Ruyter, die met ons ten onder ging."
De enige overgebleven Geallieerde kruisers, HMAS Perth en de USS Houston
gaven de strijd op en gingen op weg naar Tandjong Priok, de haven van
Batavia. De wanhoopspoging van de Combined Striking Force was mislukt.
Voor de Japanners lag de weg naar Java open. Op 8 maart 1942 gaf het
Nederlandse Leger zich over.
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Hendriks moeder en de rest van de familie (zijn vader was in 1936 overleden)
wisten van de slag in de Javazee en wisten dat er kruisers getorpedeerd
waren. Hierboven een bericht uit het Haarlem’s Dagblad van 6 februari 1942
meldt dat “de Nederlandsche oorlogsvloot bijna in haar geheel (werd)
vernietigd”. Het zou nog vier jaar duren voor Hendriks familie zekerheid kreeg.
De Java en de Ruyter lagen tot 1 december 2002
ongestoord op de zeebodem. Op die dag werden beide
kruisers teruggevonden in de Javazee, bij het eiland
Bawean. Een internationale groep duikers die op zoek was
naar HMS Exeter stuitte op de beide oorlogsschepen. De
ontdekking kreeg weinig aandacht, maar haalde in 2004
het nieuws toen vier scheepsbellen te koop werden
aangeboden die uit de wrakken van Hr. Ms. De Ruyter en
Hr. Ms. Java waren gestolen. De scheepsbellen van beide
schepen zijn uiteindelijk weer in bezit gekomen van de
Koninklijke Marine. Een particuliere verzamelaar kocht de
bellen en stelde die ter beschikking aan het Marine museum in Den Helder.
Een bel van Hr.Ms. Java (foto) is geplaatst bij het Karel Doormanmonument op
het ereveld Kembang Kuning in Soerabaja (Indonesië). Hendrik is vermeld in
de Erelijst Gevallenen 1940-1945. Wie wil kan voor hem op de website
www.erelijst.nl (symbolisch) een bloemetje achterlaten.
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De Nederlandse Marine beschouwt de bezoeken van de duikers aan de
schepen als grafschennis. De plek heeft de status van erebegraafplaats. Als
Nederlandse Marineschepen de plek passeren, wordt er met kransen een
eregroet gebracht. In 2000 was dat onder andere het fregat Hr.Ms. van Nes
met aan boord korporaal Jakko Kan, een andere nakomeling van Jan Kan en
Jopje Trommels.

Kranslegging in de Javazee. Foto rechts: de

Hr. Ms. van Nes

Herinneringen aan de oorlogsjaren van Rietje Veeter
Marie (Rie) Veeter, dochter van Catharina Christina Kan en Gerrit Veeter werd
op 22 juni 1935 in Zaandam geboren. In 1939 verhuisde zij met haar ouders
naar Groningen en in augustus 1940 naar Utrecht. Hieronder haar
herinneringen uit de periode dat zij in Utrecht de oorlog meemaakte.

(Naoorlogse) foto van het huis van Rie in Utrecht in de Albatrosstraat. Met haar eigen
toelichting: Ik woonde op nr. 32bis. Dat was de tweede deur van rechts op de foto. We
woonde boven en die woning besloeg dus twee verdiepingen. In de oorlog sliepen we in
de voorkamer op de eerste verdieping. De straat is nog hetzelfde alleen geasfalteerd
en veel drukker, omdat de tuinderijen (onder de spoorbrug door) nu helemaal bebouwd
zijn met huizen en bedrijven. We woonden dus vlak bij de spoorlijnen bij Lunetten, die
naar Den Haag en Arnhem gingen. Vandaar die bombardementen. De slagerij van
Stuivenberg was op de hoek. Die slager slachtte stiekem en dan hoorde ik de beesten
gillen. Beneden ons woonde de familie Diets en boven naast ons de familie Smit.
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“In het begin van de oorlog gingen we eens de stad in toen er ineens paniek
uitbrak. Bij het stadhuis op de Oude Gracht kwam er plotseling een groep
NSB-ers aan marcheren. We stoven alle kanten op. Moeder en ik vlogen een
winkel in en Ali en vader renden naar de Hema. Die NSB-ers waren gewoon op
rellen uit, want dan konden ze hun macht aan de bevolking tonen. Als je
bijvoorbeeld de Hitlergroet niet wilde brengen, sloegen ze er gewoon op los.
De NSB-ers waren heel trots en heel fel, maar ook, door hun zwarte
uniformen, heel dreigend. In de stad liepen militairen in allerlei kleuren
uniformen. Lichtbruine met een hakenkruisband om hun arm. SS-ers met
metalen platen voor hun borst en een doodskop op hun helm. Donkergroene
uniformen, grijsgroene uniformen. Er waren ook Rijks Duitsers, dat waren
mannen die met een Duitse vrouw getrouwd waren of ze hadden een Duitse
ouder. Ze werden erg gewantrouwd.
In Augustus 1941 ging ik naar de grote school. Naar de “van der Palmschool”
bij de Vondellaan. Ik zat bij juffrouw Eernst, een heel lieve juffrouw. Ik heb
leren schrijven met een pen in de eerste en tweede klas maar daarna was er
geen papier meer en dus kregen we een lei en een griffel. We oefenden ook
wat we moesten doen bij bombardementen of luchtaanvallen. Als het
luchtalarm afging moesten we onder de banken gaan
zitten. Misschien was het wel een beetje angstig maar
het was ook een leuke afleiding.
Ook kwam er op een dag “hoog” bezoek zei de
juffrouw. Ze was zenuwachtig. We moesten oefenen
om keurig naast onze bank te gaan staan als dat
bezoek de klas binnenkwam. Een man in een zwart
uniform kwam op bezoek en dus stonden we zo keurig
mogelijk in het gelid naast onze bank. Volgens mij
was er sprake van een Hitlergroet, maar misschien
deden alleen de kinderen van NSB-ers dat. Ik denk
dat we het niet moesten maar mochten. Er was wel
een rare sfeer en ik weet zeker dat mijn juf opgelucht
was toen het bezoek voorbij was.

(Gedeelte van) het Ausweis van
de opa van Rie (Klaas Kan-1874)

Stamkaart Catharina Kan
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Iedereen was geregistreerd. Iedereen kreeg een
persoonsbewijs zodra je boven de 17 jaar was. Op je
persoonsbewijs stond een vingerafdruk en een foto.
Aan dat persoonsbewijs was ook een stamkaart
gekoppeld. Die stamkaart had iedereen, ook kleine
kinderen. Op die stamkaarten kreeg je dus bonnen,
bonkaarten liever gezegd. Op de bonnen stonden
nummers en in de kranten werden lijsten met
nummers
afgedrukt
waarop
je
bepaalde
levensmiddelen of andere goederen kon gaan kopen.
(…) Je was dus wel verplicht een krantje te kopen.
In de jaren 1943 en 1944 werd de oorlog steeds meer
merkbaar. Levensmiddelen, kleding, brandstof werden
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schaarser en schaarser. Schoenen waren op de bon en eigenlijk niet meer te
krijgen en als ze er al waren, was de kwaliteit zo slecht dat het meer op
geverfd papier leek dan op leer. Ze waren dan ook snel versleten en stuk. Ik
kan me herinneren dat ze allemaal lichtbruin waren, eigenlijk kleine
herenschoenen.
Later liepen we op klompen in de winter en op klompschoenen in de zomer. De
Utrechtse klompen hadden een lagere wreef dan de Zaanse en er zat een
riempje over je wreef, waardoor ze wel lekkerder liepen. Als ze erg versleten
waren kwamen er nieuwe houten zolen en hakken onder en als er een barst in
kwam, ging er een metalen bandje om heen. Klompschoenen waren in feite
houten sandalen met riemen van textiel. Het vervelende was dat onze voeten
nogal snel groeiden, vanwege onze leeftijd natuurlijk. Ali kreeg dus moeders
vooroorlogse schoenen aan en ik die van Ali.
We sliepen in het laatste oorlogsjaar met zijn vieren in een slaapkamer. Vader
en moeder dachten dat dat veiliger was. Ik weet nog heel goed hoe we lagen
te luisteren als er een fluitende, gierende V1 (of V2) aan kwam vliegen. Die
V1’s of V2’s werden in de buurt van Zeist gelanceerd, richting Engeland. Af en
toe ging dat wel mis en dan kwamen ze ergens in Nederland terecht. Als het
geluid over ons huis ging, voorbij was, waren we opgelucht.
Overdag leefden we in de hongerwinter in de keuken. De keuken was klein en
was snel warm. We hadden er een tafel en vier stoelen staan. Gas was er niet
meer en het water liep slechts af en toe uit de kraan. De kachel waarop
moeder nog iets kon koken was een blikken bus met gaatjes onderin. We
stookten op hout. Hele kleine takjes die we sprokkelden langs de heggen van
de landerijen bij Bunnik en Odijk. Ook verhakten we al het hout in huis wat we
konden missen. We maakten ook van papier, dat we in een teil hadden
geweekt, grote ballen die we dan weer in de zon lieten drogen (om ze later in
de kachel te verbranden-nk)
Uiteraard was er ook geen elektrisch licht meer. Eventjes hebben we een
carbidlantaarn gehad, maar dat ding werkte niet goed en plofte zowat uit
elkaar. We maakten zelf onze kaarsen van de wasplaatjes die vader nog van
zijn werk had overgehouden. We verwarmden de wasplaatjes (ca. 8x15 cm)
en rolden ze dan voorzichtig maar stevig op rond de zelfgehaakte katoenen
pit.
Als het luchtalarm ging moesten we op de trap gaan zitten, dus onder de trap
naar de bovenste verdieping. Dat was het veiligste. Trappen bleven in een
puinhoop hangen. Ik zat soms op de trap te bibberen en als ik echt heel bang
werd dan viel ik in slaap. Ik herinner me goed een enorme dreun waardoor ik
bijna van de trap viel. Er was een bom bij de Wulpstraat gevallen en er waren
bommen gevallen bij het hoge bruggetje waar we over moesten als we naar
school gingen. Kennelijk wilden de Tommy’s de spoorlijn bombarderen maar
dat was dus niet gelukt.
Zo’n bombardement is een rare ervaring. Je hoort de dreunen naderbij komen,
alles trilt en het geluid is heel hard en dan gaat het dreunen voorbij en wordt
het geluid zachter en zachter. Als het dreunen voorbij was werd het heel stil
10-1-2021

190

ineens. Pas na het bevrijdende luchtalarm waarmee ze dus lieten weten dat de
vliegtuigen weg waren, gingen we kijken wat er gebeurd was. Bij de
Wulpstraat was een dode gevallen. Dat het bruggetje stuk was kon ons niets
schelen. We gingen toch niet meer naar school. Ik heb nu zelfs nog een doosje
met (granaat-) scherven die ik na zo’n aanval op straat gevonden heb.
Moeder ging met tante Duif (Duif Schuddeboom, getrouwd met Baart Klaas
Kan-nk) op een fiets met houten banden naar Overijssel en Drenthe om eten
te halen. Ze reden helemaal tot Zwiggelte in Drenthe. Het moet voor moeder
een heel zware tocht geweest zijn en ze was ook verzwakt door ondervoeding.
Bij een boer in Drenthe viel moeder flauw. Ze was erg ziek. Ze mocht een
nacht bij die boer blijven slapen en kreeg extra eten om wat aan te sterken.
Het was heel koud en er lag sneeuw. Moeder vertelde ons toen ze thuis kwam
over de “zeven heuvelen” bij Apeldoorn, die zo hoog waren dat ze er bijna niet
tegen op kon komen. Bijna thuis kon ze echt niet meer en ging op de
stoeprand zitten bij de Zonstraat. Een man zei haar toen dat ze op moest
staan en naar huis moest lopen.
Moeder werd in de hongerwinter erg ziek. Ze werd dikker en dikker. Eerst
dacht ze dat ze zwanger was, maar de huisarts zei dat het hongeroedeem was.
Ze heeft me later verteld dat vader, Ali en ik en zij altijd het eten gelijk op
verdeelden. Want, zo dachten zij, we moeten allemaal proberen te overleven
en aan zieke of dode ouders hadden kinderen ook niets. Vader en ik hebben er
de hele oorlog goed uitgezien en Ali en moeder vermagerden nogal. Het was
toen dus al een kwestie van verschillende spijsverteringen hebben en daardoor
minder of meer kwetsbaar zijn. Ali en ik kregen nog extra eten uit de
schoolgaarkeuken. Moeder vertelde me (later-nk) dat tante Duif en oom Klaas
(Kan-nk) bijna zelf niets aten en nicht Martha het meeste gaven. Moeder zei
ook dat dat misschien de oorzaak van ooms ziekte en vroege overlijden na de
oorlog is geweest (Klaas overleed in 1950-nk).
In het voorjaar van 1945 voelde ik de
enorme spanning wel, maar begreep
niet wat er aan de hand was. Iedereen
wist dat de oorlog bijna voorbij was. In
april werden er voedselpakketten uit
vliegtuigen
gegooid.
Ik
heb
die
ongelooflijke sensatie intens beleefd.
We wisten het kennelijk van te voren,
want we gingen naar het Boerenlaantje
om te kijken toen er droppings waren.
Rie op een hek kijkend naar de voedseldropping
De hele buurt stond te kijken. Blij en
ongelovig. Ver weg, achter de tuinderijen zag je de kisten neerkomen. De
vliegtuigen vlogen heel laag over. Op de foto zie je mij met een zelfgemaakte
witte vlag bovenop een hek zwaaien. Ik had die vlag zelf geknipt en op een
latje vastgespijkerd. Ik voelde me heel dapper. Al hadden we een rood-witblauwe vlag gehad dan had het niet gemogen. De Duitsers waren nog steeds
de baas en het was nog steeds gevaarlijk te laten blijken dat we wisten dat ze
de oorlog eigenlijk al verloren hadden.
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Bevrijding
Op 5 mei 1945 was de oorlog voorbij. Duitse bevelhebbers ondertekenden in
hotel De Wereld in Wageningen de wapenstilstandsdocumenten. Rie weet zich
er het volgende van te herinneren:
Van de spanning die op de droppings volgde weet ik niet veel. Het enige wat ik
me goed herinner is het feit dat ik (Het zal wel begin mei geweest zijn) steeds
naar boven naar de voorslaapkamer ging om te kijken of op de Domtoren
misschien al een Nederlandse vlag hing. Ik denk dat vader of moeder tegen
me gezegd heeft: “Als de vlag op de Domtoren wappert is de oorlog voorbij”.
Als kind weet je toch niet wat die woorden betekenen. Je ouders waren
zenuwachtig en blij. Iedereen was blij en de vlag hing ineens aan de hoogste
toren van Utrecht. Feest dus.
De
bevrijdingsfeesten
duurden de hele zomer.
Iedere straat had zijn eigen
feest. Iedere straat had met
dat feest een erepoort van
takken en beschuitblikken in
rood-wit-blauw geschilderd.
Ons straatfeest was op de
hoek bij het katholieke
kleuterschooltje.
Er
was
muziek, we moesten ons
verkleden. Ik was een clown
met een wit pak van een oud
laken
met
gekleurde
Bevrijd !!!
pompoenen er op. Ali had iets
aan van een oude worteldoek.
We moesten ook onze gevel versieren. Moeder verfde stof van onze wieg
oranje. Daar kregen we ook sjerpen van.”
Klaas Kan beschrijft in zijn geschrift “van de voorouders” wat er in Zaandam
gebeurde:
“1 mei 1945. In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en een deel van
Gelderland was de Duitscher nog heer en meester. De Zaanstreek in haar
geheel had de laatste weken vanwege de vele sabotage-gevallen straf te
ondergaan. Deze straf bestond daarin, dat heel de bevolking des namiddags
om 5 uur binnen moest blijven. Na dat uur mocht niemand op straat gezien
worden. Alleen een stel landverraders patrouilleerde door de straten.
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Brief, geschreven door Klaas aan een familielid over één van die sabotagegevallen:”Zaterdag
morgen is een bom gesprongen in het kantoor van de Arbeidsbeurs, het voormalig kantoor
van de fa. William Pont a/d Stationsstraat. Naar ik hoor is een gedeelte van dit gebouw
verwoest”.

Op 3 Mei des avonds omstreeks 9 uur hoorden we dat er meerdere menschen
op straat komen. Het werd al levendiger. Wat nu? Informeeren wat zulks had
te beteekenen. En daar heb je het. Duitschland heeft gecapituleerd. Spoedig
was bij ons ook alles op de straat. Tot 11 uur bleef alles in beweging met
zingen en meer uitingen van vreugde, maar definitieve berichten bleven uit.
De volgende morgen bleek helaas, dat we hier met een loos alarm hadden te
doen. Maar op 4 Mei des avonds omstreeks 10 uur waren de berichten, per
radio uitgezonden, definitief.
Duitschland capituleerde, dat weleer zoo machtige leger was totaal verslagen
en ook Nederland deelde in deze verlossing. Wel was men op dien avond nog
wat voorzichtig, maar de volgende morgen brak de ware feestvreugde door en
kwam dit binnen enkele minuten tot uiting in een algemeen vlagvertoon.

Maria Geertruida Kan (dochter van Klaas), haar man Hendrik Willem Felderhof en hun
dochtertje Anneke rond de bevrijding. (Anneke met oranje sjerp en Nederlandse vlag)

De klokken konden niet worden geluid, omdat ze ons waren ontstolen. Zulks
verhinderde niet dat heel de gemeente in enkele minuten tijds een spontane
uiting gaf van een groote heerlijke gebeurtenis: Nederland weer vrij! Het is
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niet in te denken wat dat beteekende. Geen vorderingen meer van mensch en
have. Geen Duitsche overheersching die zich openbaarde in dwang en velerlei
vernederingen. Alom feestvreugde. Alles kwam op straat, gesierd met oranje.
Het heeft een volle week geduurd alvorens er weer aan werken gedacht werd.”
Strenge winters
Jaap Kan (1916-1999) was een sportman. Hij was zijn hele leven lid van de
zwemvereniging De Ham en als ’s winters het water was veranderd in ijs, dan
reed hij lange schaatstochten. Er zijn van een flink aantal schaatstochten
startkaarten bewaard gebleven, vooral uit de jaren veertig. De winters van
1940, 1941 en 1942 staan in de top tien van de koudste winters in Nederland.
De eerste lange schaatstocht waarvan een trajectkaart beschikbaar is, is die
van 14 januari 1940. Het was een tocht van ca. 50 km met start en finish in
Zaandam. Via het Westzijderveld reed men naar Westzaan, waarbij bij de
papiermolen De Schoolmeester de weg overgestoken moest worden. “Afbinden
en weg over” meldt de routebeschrijving. Daarna was de bestemming
Krommenie en ook daar moest een flink stukje gelopen worden (van de
Nauernasche vaart naar de Heiligewegsloot). Dan ging het via de meertjes de
Ham, de Crommenije en het Alkmaardermeer naar Akersloot. De terugweg
voerde via Jisp en het Oostzijderveld weer terug naar Zaandam.
De deelnemers kregen na de tocht een herinnering toegestuurd waarbij een
uitgebreid verslag was gevoegd dat was overgenomen uit het dagblad De
Zaanlander. Uit het verslag blijkt dat het geen gemakkelijke tocht was.
Het artikel begint met de kop: “Een leger van 3748 deelnemers aan den
Zaanschen Molentocht spoorloos in den mist verdwenen”. Het artikel schrijft
verder over “talrijke schaatsliefhebbers, die, niettegenstaande een
ondoordringbare mist alle illusies op een prachtigen tocht in ….. mist zagen
opgaan”. Er werd dus van het begin tot het eind in de mist gereden en dat gaf
vooral op het Alkmaardermeer problemen.
Uit de beschrijving van een deelnemer: “Het was den geheelen tocht
gewoonte, dat men zich den weg liet wijzen door zijn voorman, maar dit ging
op het Meer niet langer op, daar de voormannen vaak een verschillende koers
namen. Een compas was hier in ’t geheel niet overbodig, want, zooals we
vernamen, zijn er rijders geweest, die in Uitgeest te land kwamen en daar heel
argeloos naar de controleplaats vroegen”. Op andere plekken werd men
geholpen door de plaatselijke bewoners: “Bij het overstapje naar het Zwarte
Water stond een man met een misthoorn, die, hoewel er niet bijzonder veel
geluid uit kwam, de rijders toch naar de juiste plaats lokte”.
De krant meldt verder nog: “De V.V.V. (organisator van de tocht-nk) heeft
Maandagmorgen bij het krieken van den dag, onmiddellijk een expeditie de
route langs gestuurd, teneinde naar eventuele achterblijvers te zoeken”.
Gelukkig werd er geen gevonden. De man met de misthoorn had een goede
dag. “De touristen waren dezen “baanwachter” zoo dankbaar, dat de schipper
ruim ƒ 57,-- ( nu: bijna 440 Euro) aan vrijwillige bijdragen in zijn klompje
vond”. Gezien de stempels op zijn controlekaart en de aanwezigheid van de
medaille heeft Jaap deze tocht volbracht.
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Jaap maakte ook in de volgende (oorlogs-) jaren nog lange schaatstochten. Er
zijn startbewijzen van de 3e Zaansche Molen- en Merentocht op 12 januari
1941 (50 km), de 7e Dorpentocht op 18 januari 1942 (60 km), de 10 e
Dorpentocht op 1 maart 1942 (40 km). Ook na de oorlog werden er in strenge
winters nog flinke tochten gereden: Op 22 december 1946 een Dorpentocht
van 46 km en op 2 februari 1947 nog een Dorpentocht van 65 km.

Gelukkig kon Jaap goed voorbereid aan deze tochten beginnen. Hij bereidde
zich voor met de “Handleiding voor Tochtrijders op de Schaats”, een uitgave
van de Nederlandse Vereeniging tot Bevordering van het Hardrijden op de
Schaats”, waarin o.a. wordt vermeld aan welke “eischen” een tochtrijder moet
voldoen:
1e
2e
3e
4e

kerngezond zijn van lichaam en geest
een goeden slag kunnen rijden
getraind zijn en
doelmatige schaatsen, kleeding en verdere uitrustingstukken gebruiken

Bij het eerste punt wordt opgemerkt dat het verstandig is “een arts (te
raadplegen) die met sportaangelegenheden goed vertrouwd is”. Waarbij wel
de waarschuwing wordt gegeven dat een arts niet “kan (…) zien of iemand
gevoelig is voor het bevriezen van zijn ooren of zijn teenen”.
Met de eis “kerngezond van geest” bedoelt men dat een deelnemer:
”doordrongen is en blijft van een sportieven geest; dat hij dus de sport
uitsluitend beoefent om de sport zelve, zich verheugt over zijn behaalde
successen, zonder te vervallen in een ziekelijke zucht naar kampioenschappen,
eerste prijzen en records en dat hij vooral niet vergeet een prettige,
hulpvaardige sportmakker te zijn”. De schaatsbond was op de hoogte van het
feit dat er ook mensen waren zonder een “sportieven geest”: “Mogen de
plotselinge-bevliegings-rijders en de bittertafel-weddenschapsrijders door ons
als niet bepaald sportief worden aangemerkt, veel ernstiger nog achten wij het
treurige verschijnsel dat er deelnemers aan tochten zijn, die zich door het
10-1-2021

195

toepassen van oneerlijke middelen, als het afsnijden van in het traject gelegde
omwegen, opzettelijk foutief starten en het zich laten trekken, een oneerlijk
verdiend eervolle plaats trachten toe te eigenen”. Gelukkig hoefde men zich
over doping nog geen zorgen te maken.
Ook de “goeden slag” wordt omschreven: “Bij windstilte of wind in den rug
moet hij met lange slagen, die hem slechts een minimum van inspanning
mogen kosten, op zijn doel afgaan: bovenlijf slechts licht gebogen, handen
losjes op de rug”. Bij tegenwind moest er meer gebogen en met een kortere
slag gereden worden.
Om goed getraind te kunnen zijn worden lange “rijwiel- of wandeltochten
aangeraden”.
Als doelmatige schaatsen worden genoemd: “Friesche schaatsen (…) het
welbekende krul model (maar) ook den z.g. dubbelen doorloper”. Bovendien
kan men rijden op “Noorsche schaatsen”, maar die hebben een belangrijk
nadeel, omdat ”de hooge stand van den voet” problemen kan geven: “men
lette eens op hoeveel Norenrijders aan het eind van een 100 km-tocht slecht
op hun schaatsen staan, met de enkels geheel naar binnen gedraaid”.
Ook de voeding wordt in de handleiding uitgebreid besproken. Daar uit een
opmerking: “Verder willen we onder deze rubriek nog opmerken dat het
vitamine B1 in tabletvorm voor de wedstrijdrijders in de toekomst van belang
kan worden. Proefnemingen bij sportwedstrijden genomen, o.a. bij de Tour de
France 1939, gaven veelbelovende resultaten wat uithoudingsvermogen en
conditie betreft”. Er zullen bij de Tour de France in de loop der jaren nog heel
wat “proefnemingen” volgen met middelen die effect zullen hebben op
“uithoudingsvermogen en conditie”.
Vaartdijk (1945)
We gaan terug naar de herinneringen van Jaap. Helaas vertelt hij niets over de
de vijf oorlogsjaren. Zijn verhaal begint weer na zijn huwelijk met Nel in 1945,
als ze op de Vaartdijk in Wormerveer de beschikking krijgen over een
zolderverdieping in een oud kaaspakhuis.
Vaartdijk 5 Wormerveer. Ja het was Wormerveer, want vanuit Krommenie
moest je de Nauernasche Vaart over en dan rechtsaf en dan vlak voor het
'sluissie' van Verdonk was het kaaspakhuis van Schots. Het was nog een
beetje familie, ze wilden wel graag dat er mensen woonden. We hadden
gehoord, dat er evacué's uit Beverwijk hadden gewoond en die waren na 5 mei
'45 weer teruggegaan. Voor f 25,-- per maand konden we het huren. Nel vond
het puur duur. Een grote kamer, een smalle keuken en een geweldige zolder.
Zeil lag op de vloer. In de kamer was een groot rek met gordijnen er voor,
waar we onze spulletjes in kwijt konden. Meubilair allemaal oud van oma Kan,
met als belangrijkste onderdeel een twijfelaar als bed, dat wil zeggen eigenlijk
te groot voor een persoon en eigenlijk te klein voor twee personen. Maar we
konden er best in slapen en Nico en Marian werden er in op stapel gezet.
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Oud was dat pakhuis (oorspronkelijk een boerderij)! Het tochtte er als de pest.
Ik had een bel gemaakt, zo'n oude klingelbel, met een lang touw naar
beneden, want onze woning lag op de bovenverdieping. Als 't nou hard woei
dan voelde je het pakhuis heen en weer wiegen en door dat lange touw naar
beneden ging de bel klingelen. Dan was het net een spookhuis. Soms ook als
ze beneden kazen geparaffineerd hadden en opgestapeld, maar niet goed, dan
rolden ze wel eens van de stapel af en dan hoorde je "rommelde bommelde
bom". Een attractie was ook de karretjes die ze gebruikten om de kazen in de
stellingen te brengen, een attractie voor Nico. Hij werd er in gezet en dan
maar rijden door het pakhuis. Hij vond het prachtig.

Nel voor het huis met Nico (1947) in de kinderwagen.

De eerste tijd zwommen we wel in de Vaart, maar toen ik een keer van
kantoor kwam en het kadaver van een kat of hond zag drijven, deden we het
maar niet meer. Wel heb ik nog eens een kaas uit het water opgedoken, die
was bij het lossen van een schuit tussen wal en schip terecht gekomen. We
kregen een stuk kaas als beloning van de firma Schots.
Een andere keer kwam ik tussen de middag van kantoor en stond er een halve
kaasbol vol paraffine te koken op een gasstel tegen een houten wand. Ze
hadden vergeten het uit te doen. De boel had wel in de fik kunnen gaan. Later
hebben ze nog voor ons een kamertje op de zolder aan onze kamer
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aangebouwd. Maar toen Marian verwacht werd, kregen we een nieuwe
woning: de bovenverdieping van een duplexwoning, in de Blauwe Arendstraat
3a in Krommenie. Kort voor de geboorte van Marian was Nel de verhuizing aan
het voorbereiden door alvast wat rommel op de zolder bij elkaar te zoeken.
Plotseling zakte zij met een been door de vloer. De mensen in het pakhuis
schrokken geweldig toen ze zomaar een been door het hout zagen zakken.
Maar Nel schrok nog meer. Gelukkig had het geen gevolgen voor de te
verwachten baby. We kregen een stuk kaas voor de schrik.

Kaasmerk van Schots met het pakhuis

Jaaps vrouw, Nel, gaat verder:
We zijn op 29 december 1949 verhuisd naar de Blauwe Arendstraat. Het werd
te klein aan de Vaartdijk. We kregen een boven duplex huis. Daar is Ger
geboren op 7 juni 1953.

Blauwe Arendstraat
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De herinneringen van Nico aan deze periode: “Een “duplex” woning werd gebouwd met
het oog op de heersende woningnood. Het huis werd direct na oplevering bewoond door
twee gezinnen. Wij (Jaap, Nel en de kinderen) woonden boven en beneden woonden “Buus
en Buur Brandenburg”. Ikzelf herinner me van deze periode nog een aantal zaken. In de
eerste plaats was er een trap naar onze verdieping. Omdat deze trap als het ware leidde
naar een “woning in een woning” werd hij door middel van een (geel) hekwerk afgesloten.
Op onze verdieping was een (kleine) woonkamer, een tweetal slaapkamers en een keuken.
Aansluitend aan die keuken was een balkonnetje. Omdat er op deze bovenverdieping ook
gewassen werd (de eerste “Hoover” wasmachine werd in gebruik genomen) was het
noodzakelijk om een waslijn bij de hand te hebben (van wasdrogers was nog geen
sprake). Die waslijn was gespannen van het balkon naar het schuurtje achter in de tuin.
De lijn liep over katrollen en als er vanaf het balkon wasgoed aan de lijn “geknijperd” werd
kon de waslijn via de katrollen verder getrokken worden zodat er een vrij stuk waslijn
vanaf het balkon bereikbaar was.
Mijn bed stond op de zolderverdieping. Voor het slapen gaan was er een vast ritueel. Mijn
vader tilde me op en liet me kijken naar “de Mooi”: de rode neonletters van de “Lum”
(zoals de Linoleumfabriek door de Krommenieërs meestal genoemd wordt).
Hoewel de woning schaarste in Nederland nog lang niet is opgelost is Blauwe Arendstraat
3 al lang weer één woning. Door simpel het hek voor de trap te verwijderen verdween
nummer 3A”.

Van Leyden kocht in 1954 een huis aan de Eikelaan. We zijn toen daarheen
verhuisd en Oma Kan kwam bij ons inwonen. Daar was het ook leuk wonen.
Jaap zat toen overal in: Witte Kruis, kleuterschoolbestuur en zwemvereniging
De Ham, waar hij erg veel voor heeft gedaan. Zondags gingen we als het goed
weer was naar zee, met (zus-nk) Janny en Jan en de kinderen. Oma heeft 10
jaar bij ons gewoond en stierf in 1963. Ze zou net in september naar de
Durghorst verhuizen.
In 1966 sloot van Leyden de deuren en zijn we naar Nijverdal verhuisd. Daar
ging Nico naar Hengelo voor het tweede deel van de kweek; Marian naar
Holten voor haar laatste jaar ULO en Ger naar Rijssen naar de L.T.S. We
hebben veel gefietst en gewandeld. De kinderen zijn van daar uit getrouwd.
Maar Jaap werkte niet zo prettig. Ik heb daar 7 jaar als bejaardenhulp gewerkt
en verder in de wereldwinkel geholpen. Ik heb er wat cursussen gedaan en
samen met Jaap in het vluchtelingenwerk gezeten. In december 1978 ging
Jaap in de Vut. We hebben toen nog een paar mooie reizen gemaakt, onder
andere naar Indonesië.
Omdat Jaap weer graag naar Krommenie wilde, hebben we in 1990 ons huis
verkocht en kregen we februari 1991 een flat in de Grote Beer. We hebben er
samen nog acht fijne jaren gewoond. In 1999 is Jaap overleden. Nu woon ik er
dus alleen. Ja, je weet dat een van de twee alleen overblijft. Ik heb veel
gezelligheid aan de kinderen en kleinkinderen en ik hoop dat ik zo gezond blijf.
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