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Deze week een paar herinneringen uit mijn leven.,
de stad waar ik woonde in mijn jeugd en het
bedrijf waar ik later werkte.

Historische puzzels (10)
Van Lewis Carroll (1832 – 1898) is deze puzzel:
Ik bezit twee klokken. De ene loopt helemaal niet.
De andere loopt elke dag een minuut achter. Aan
welke zou u de voorkeur geven?
Oplossing negende puzzel: De grootste waarde die
niet kan worden bereikt is 63.

Mijn jaren bij de CO-OP

Nog een jeugdherinnering
Walter Prinsze, mijn trouwe lezer en coauteur van
mijn boek De argeloze jaren over mijn jeugdjaren
in Zaandam zond mij ooit deze prent van het Papenpad in Zaandam. Die roept nogal wat herinneringen op. De standplaats van de schilder is ongeveer ter hoogte van de schuurkerk van de oudkatholieken die dit pad zijn naam gaf. We kijken
naar het sluisje aan de Zaan. In het monumentale
pand ernaast woonde de rector van het lyceum, in
mijn tijd Van den Broek. Walter schrijft: “Dat
schilderijtje was een paar jaar terug door iemand
gevonden in een afvalcontainer voor het huis
Westzijde 212, het huis naast nummer 214, waar
dus de rector woonde, naast de sluis. De schilder
was ene J.H.Zaal, voor iedereen een onbekende.
In het adresboek van Zaandam van 1939 vond ik
ene J.H.Zaal, Zuiddijk 132 D, beroep venter. Het
schilderijtje moet dateren van voor 1927, want er
staat een huis op dat in dat jaar is verbrand.”
Ik kon hem niet helpen, maar ik had hier wel heel
wat voetstappen liggen.

Onlangs kreeg ik een exemplaar in handen van
Rotterdam, mijn stad, een rijk geïllustreerde
uitgave met in alfabetische volgorde vele
bijzonderheden van onze havenstad.. Onder de H
van HAKA trof mij deze afbeelding, maar vooral
het foutieve bijschrift: ”In de jaren zestig werd de
Coöperatie opgeheven.” Niets is minder waar. Ik
was er toen werkzaam zoals ik heb beschreven in
mijn boek Niet om het gewin maar voor het gezin
(SdU 2000). Pas in het jaar 1978 is deze
idealistische organisatie bezweken aan tegenslag
en wanbeleid. Restanten bestaan trouwens nog.

