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Mijn weekblad
Redacteur Ton Oosterhuis

In Mijn weekblad vervolg ik deze week mijn reeks
herinneringen aan alle plaatsen waar ik in mijn
leven heb gewoond. Ik was acht jaar oud toen we
van Hilversum naar Zaandam verhuisden.

Zaandam 1933

dam waren mijn eigenlijke jeugdjaren. Schuin
tegenover ons huis lag de Bullekerk. Het kerkplein was ons speelterrein. Daar hebben we eindeloos gevoetbald, met één jongen op de uitkijk om
te voorkomen dat een politieagent onze bal in
beslag zou nemen. In die buurt heb ik alles beleefd wat tot een jeugd behoort. Het waren de
argeloze jaren van de schooljongen, de puber en
de adolescent.

Hoe oud is de Keuringsdienst
van Waren?
Hoe oud is de Keuringsdienst van Waren? In een
uitgave van historische documenten vond ik in
een verslag van Bernd van Doorenwerde, baljuw
van Amstelland, anno 1305 de volgende vermelding: Up sinte Mathijsdag was Bernd in Wesepe
ende waende daer ghevangen hebben Alebrecht
Goyerssoen omdat hi vule boter ter market brochte t’Utrecht. Item des Saterdages vor Midvasten
sende Bernd Henric sinen broeder mit 45 mannen
ende venc Alebrecht Goyerssoen, omadt hij ontvlo
sire vile botter t’Utrecht.
Met vuile boter naar de markt? Ze leren het ook
nooit.

Ik heb het altijd al gezegd (3)
Ik was acht jaar, toen mijn ouders aan de Zaan
met hun tweede zakelijke avontuur begonnen.
Omdat mijn vader een geboren Zaankanter was,
hoefde die keuze niemand te verbazen. Hij begon
voor zichzelf als bakker aan de Westzijde, de
hoofdstraat van Zaandam. Het adres was Westzijde 164, weer een bakkerij met winkel. Daar ben ik
eigenlijk opgegroeid. Ik heb er mijn jeugd beleefd, ik ben er volwassen geworden en vanuit dit
huis ben ik getrouwd in 1946.
Strikt genomen lagen alleen winkel en woonhuis
aan die straat en lag de bakkerij zo'n vijftig meter
achter het huis aan de Schipperssteeg (later herdoopt tot Simon de Witstraat). De jaren in Zaan-

De spanning rond de gebeurtenissen in Oekraine herinneren iedereen aan de dagen van de
Koude Oorlog. In die tijd schreef ik voor het
colportageorgaan van de PvdA het volgende
versje:
De maarschalk van Moskou bevordert het praten,
maar wapent intussen miljoenen soldaten…
Zijn dreigende daden verduistren de dagen
en wij, die de Vrijheid beminnen, wij vragen
een Daad voor de Vrede!
Het lijkt erop dat er in zestig jaar uiteindelijk weinig is veranderd.

