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Voorwoord 
 

Van het bestuur 
 

Geniet van het leven 
 

Weet u dat het best lastig is om voor u te schrijven? Ik doe het 
graag, maar in het besef dat ik u niets meer hoef te vertellen. U 
hebt een leeftijd waarop u niets meer hoeft te leren. U hebt alles 
al gezien. U weet hoe het leven in elkaar zit. U hebt een bepaal-
de status bereikt waar weinig of niets meer aan te veranderen 
is. Waar zou ik u nog mee kunnen inspireren?  
Misschien met de woorden van een oude buurman die zei: “Ik leer 
nog steeds graag. Ik ben nog steeds nieuwsgierig, laat mij nog 
graag verrassen. Er is altijd wel iets dat ik nog niet wist. Als het zo-
ver is dat ik niets nieuws meer ontdek is het einde nabij.” Hoe waar 
is dat. Dat verklaart natuurlijk ook het succes van onze vereniging: 
mogen voorzien in het bevredigen van nieuwsgierigheid, en vooral 
in de gezamenlijke beleving daarvan. Het is een genoegen om te 
zien hoe groot de belangstelling is voor de lezingen en uitstapjes 
die wij u mogen aanbieden. De lezingen zijn per definitie educatief 
en de uitstapjes ook haast altijd wel. Wij gaan immers niet met u 
naar een pretpark maar naar iets museaals, naar iets waar zaken 
van waarde worden gekoesterd. Helaas ligt dit alles nu stil. Maar 
omdat de tijd voor u sneller gaat dan voor mensen die jonger zijn is 
uw besef dat het om iets tijdelijks gaat gelukkig ook groter. Er is 
hoop, en meer dan dat, zekerheid dat wij binnenkort van deze be-
proeving af zijn. Dat er weer geleefd zal worden, dat wij elkaar 
weer kunnen ontmoeten, kunnen genieten van alles wat onze om-
geving, ons referentiekader, te bieden heeft. De Bijbel moedigt ons 
aan. Zo staat in Prediker 11 vers 8a: “Wanneer een mens lang 
leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen 
van de duisternis ontelbaar zullen zijn.” Daarbij hoop ik wel dat die 
dagen van duisternis voor u en mij niet zullen komen, anders heb-
ben wij waarschijnlijk de verkeerde afslag genomen toen wij 
konden kiezen tussen het smalle pad en het brede pad. 
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Ik moet genuanceerd zijn, de oorspronkelijke tekst is ook wel vertaald 
als volgt: “Als iemand een hoge leeftijd bereikt, laat hij dan genieten van 

elke dag van zijn leven, maar laat hij er ook 
aan denken dat de eeuwigheid nog veel 
langer duurt en dat daarbij vergeleken, al-
les wat hier beneden gebeurt, zeer betrek-
kelijk is.” Ook hierin zult u zich vast wel 
kunnen vinden. Kern van de zaak is dat er 
niets mis is met genieten. Laten wij met zijn 
allen uitzien naar de spoedige terugkeer 
van normale omstandigheden. 

Jaap Veenstra, secretaris 
Van de redactie 
 

Op woensdag 17 maart 2021 zou dhr. Dick Wijers een lezing hou-
den over ‘Joods Amsterdam’. Die bijeenkomst is voorlopig uitge-
steld in verband met de coronapandemie. Als alternatief heeft dhr. 
Wijers aangeboden iets over ‘Joods Amsterdam’ te vertellen in een 
aantal artikelen. Het eerste artikel vindt u vanaf pagina 3.  
Vanaf pag. 7 zijn een aantal berichten opgenomen die zijn geselec-
teerd uit diverse bronnen.  
 

De sluitingsdatum voor het insturen van kopij voor de nieuwsbrief van 
mei is 10 april. 
 

Dit keer dus weinig nieuws uit onze eigen afdeling. Dat is natuurlijk niet 
zo vreemd als je bedenkt dat het nog niet mogelijk is bijeenkomsten en 
uitstapjes te organiseren. Maar er komen betere tijden nu inmiddels, 
naar ik aanneem, een groot deel van onze leden gevaccineerd is. Laten 
we hopen dat we snel weer wat meer leuke dingen kunnen doen. We 
hopen dat jullie, samen met jullie dierbaren het volhouden en elkaar tot 
een zegen zijn zoals verwoord in onderstaand zegenbede die ik heb 
overgenomen uit de Voeks Nieuwsbrief. 
 

Een zegen zijn 
 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
bij alles wat ons te doen staat,  
bij alles wat we beleven mogen,  
hoe weinig dat nu lijkt,  
bij alles wat ons overkomt.  
 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
in het leven dat we samen delen,  
zo kwetsbaar als het is.  
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Mogen we dit jaar, en alle dagen, voor elkaar een zegen zijn,  
in ons verschillen en ons gelijken, op misschien maar heel kleine wijze.  
 

Want wie een zegen is voor de ander, is een gezegend mens!  
 

Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief 
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Berichten van de eigen afdeling 
 
Geachte dames en heren, 
 

Op woensdag 17 maart 2021 zou ik (Dick Wijers) voor u een lezing 
houden over ‘Joods Amsterdam’. U begrijpt, dat deze lezing door 
het muterende coronavirus voor-
lopig geannuleerd is. Toch heb ik 
de behoefte gevoeld om u, door 
enkele artikelen, iets over ‘Joods 
Amsterdam’ te vertellen. 
De eerste artikelen gaan over de 
‘Plantagebuurt’. Zelf werk ik als vrij-
williger in het voormalig vakbonds-
gebouw van de Diamantbewerkers-
bond (ANDB), de Burcht (zie foto). Dit eerste artikel gaat over deze vak-
bond en zijn gebouw. 
 

De Plantagebuurt 
Hoofdstuk 1 De Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, ANDB. 
 

De Sefardische joden brachten de diamantindustrie naar Amsterdam. 
Eerst als huisindustrie, maar na de uitvinding van de stoommachine en 
het elektrisch licht vond de diamantbewerking fabrieksmatig plaats. 
Deze diamantbewerking vond plaats in vele Amsterdamse diamantslij-
perijen. In 1870 werden in Zuid-Afrika diamanten van een hoge kwaliteit 
ontdekt. Voor de conjunctuurgevoelige diamantindustrie waren dit de 
hoogtijdagen, ook wel genoemd de Kaapse Tijd. Er werden grote win-
sten gemaakt en de diamantbewerkers verdienden navenant. Toch, 
deze hoogconjunctuur duurde maar kort.  
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In 1875 moesten veel diamantbewerkers een stapje terug doen. 
 

De diamantindustrie kent een hoge mate van 
hiërarchie. De beste betaalde diamantbewerker 
is de klover, die op de voet gevolgd wordt door 
de briljantssnijder. Onderaan staat de roosjes-
snijders, dit waren meestal meisjes en vrouwen. 
 

Toch waren deze roosjessnijders de reden 
voor de geboorte van de Algemene Neder-
landse Diamantbewerkersbond, de ANDB. 

 

Er waren wel vakverenigingen, zoals Hand-
werkers Vriendenkring e.a., maar deze vak-
verenigingen hadden een te zwakke organisatie om doelgericht te kun-
nen handelen. 
In 1894 beklaagden de roosjessnijders Betje en Sophie Lazarus van 
diamantslijperij ‘de Drie Fontijne’ aan de Lijnbaansgracht zich over hun 
slechte beloning. Diamantklover Jan van Zutphen en briljantslijper Henri 
Polak riepen op tot een algemene staking in de diamantindustrie. Deze 
stakingsoproep werd unaniem door de diamantbewerkers opgevolgd, 
want na een paar stakingsdagen, gingen de werkgevers akkoord met 
een loonsverhoging voor de roosjessnijders van 35%. 
 

Op 18 november 1894 werd de ANDB opgericht. Voorzitter werd Henri 
Polak en Jan van Zutphen werd secretaris. Henri Polak had enige jaren 
als briljantssnijder in Londen gewerkt en had daar de organisatie en de 
macht van de vakvereniging ervaren en hij was onder de invloed van de 
leer ‘Arts&Crafts’ van William Morris. 
De ANDB werd dan ook volgens Brits model opgezet. De leden moes-

ten een toch wel hoge contributie van één gulden per 
week betalen, maar dan waren ze ook verzekerd van 
vele voordelen. Bij ontslag was er o.a. juridische 
bijstand, er was een ziekteverzekering, er waren 
cursussen, een weekblad (Het Weekblad) en men 
kon gebruikmaken van de bibliotheek. 
 

De ANDB telde al snel bijna 10.000 leden, het ont-
brak nog aan een Bondsgebouw. In 1900 kreeg Hen-
rik Petrus Berlage (1856 – 1934) van Henri Polak de 
opdracht een Bondsgebouw te ontwerpen. Het werd 
een gebouw van drie verdiepingen. In het souterrain 

kwam de drukkerij. Op de beletage kwamen de kantoren en de grote 
zaal. Op de tweede etage kwamen de directie, kluis en spreekkamer. 

Dick Wijers  

Hendrik Petrus Berlage 
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Op de zolderverdieping kwam de bibliotheek, waar de leden een paar 
maal per week in de avond een boek konden lenen. 
Diverse kunstenaars kleedden de Burcht van binnen aan. De schilder 
Richard Roland Holst (oom van dichter Adriaan Roland Holst) maakte 
een viertal fresco’s voor de grote vergaderzaal, Jan Eisenloefel ont-
wierp de hanglamp voor in de entreehal. Elie Smalhout maakte een 
glas-in-lood mozaïek voor de wachtkamer in de hal. 
 

Het gebouw kreeg o.a. centrale verwarming en watercloset. ’s Avonds 
verspreidde een dwaallicht vanuit de toren van de Burcht een licht-
schijnsel over de stad. Dit licht kwam uit een glasdiamant, die op de 
toren was geplaatst. 
Het gebouw werd de Burcht genoemd, maar werkgevers noemde het 
de ‘roversburcht’. 

De ANDB heeft veel voor de werk-
nemers in de diamantindustrie bete-
kend. De ANDB zorgde voor een 
werkweek van 45 uur en voor een 
betaalde vakantie van een week. 
Ook zorgde de Bond, dat tuberculo-
ze diamantbewerkers werden op-
genomen in het sanatorium ‘Zonne-
straal’ bij Hilversum (zie foto). 
 

Omstreeks 1920 loopt het ledenaantal van de ANDB langzaam terug. 
Veel diamantslijperijen verhuizen van 
Amsterdam naar Antwerpen. Deze Belgi-
sche havenstad neemt de plaats van di-
amantstad over van Amsterdam. 
 

Tijdens de bezetting worden de joodse 
diamantbewerkers in kamp Vught geïn-
terneerd. De bezetter wil in kamp Vught 
een diamantindustrie opzetten. Later 
worden de joodse diamantbewerkers 
naar Bergen-Belsen overgebracht, waar 
de meesten zullen omkomen. Een dia-
mantindustrie is in beide kampen nooit 
van de grond gekomen. 
 

Henri Polak (1868 – 1943) (zie foto) wordt 
in juli 1940 in Amsterdam gevangengezet, 
Na een half jaar hechtenis wordt hij onder 
zeer streng huisarrest geplaatst bij een 
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NSB-arts in Wassenaar. In juli 1942 wordt hij door deze arts doodziek ont-
slagen. In februari 1943 sterft hij aan longontsteking in zijn huis te Laren. 
 

Na de oorlog gaat de ANDB nog even door onder de vlag van de NVV 
als ‘Bond van Edelmetaal & Diamant’. In de late jaren vijftig wordt ook 
deze vakbond opgeheven. Nu bevindt zich het wetenschappelijk bureau 
van het FNV in de Burcht. 
 

Dit is in kort de geschiedenis van de ANDB en haar Bondsgebouw ‘de 
Burcht’. In de komende maanden wil ik de volgende ontwerpen voor u 
belichten. 
 Bijzondere huizen in de Henri Polaklaan, voorheen Plantage Fran-

schelaan. 
 De overval op het Amsterdams Bevolkingsregister 27 maart 1943. 

Mislukt of … toch niet? 
 De Hollandsche Schouwburg, de crèche en de Christelijke Kweek-

school voor onderwijzers en onderwijzeressen aan de Plantage 
Middenlaan 

 

Tot ziens, vriendelijke groet, Dick Wijers 
 
Over onze leden 
 

Nieuw lid 
Dhr. P. van Essen, Hellingweg 20, 1151 CS Broek in Waterland 
 

Wij heten dhr. Van Essen hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling. 
 

Bedankt als lid 
Dhr. F. Moerbeek Bernard Zweersstraat 110, 1443 TK Purmerend 
 

Het bestuur 
 

Een bezinníngsverhaal 
 

Een man die regelmatig naar de kerk 
ging, bleef opeens thuis. Na een paar 
weken besloot de predikant bíj hem 
langs te gaan. Het was een gure 
avond. De dominee trof de man thuis 
aan voor een knapperend haardvuur. 
De man, die wel kon raden waarom de 
dominee langskwam, heette hem wel-
kom, bood hem een gemakkelijke stoel 
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bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten; maar zei 
niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond 
de brandende houtblokken speelden. 
Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een 
stukje hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. 
Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. 
Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide op en doof-
de toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er 
geen woord gesproken. Vlak voor de dominee wegging, pakte hij het 
koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht 
en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te 
gloeien. Toen de dominee de deur wilde opendoen zei zijn gastheer: 
“Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. 
Zondag ben ik weer in de kerk.” 

Uit christelijke verhalen PCOB 
 

Berichten van buiten de eigen vereniging 
 
Puzzel nr. 7 
 

 
 

NB De verschijningsdatum van deze puzzel was 8 maart. Oplos-
sing insturen voor 5 april. 
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Gidsen Alexander Pechtold en Charlotte Nijs nemen u 
mee op een digitale tour door het Binnenhof in Den Haag.  
 

Neem een kijkje in het Torentje of bezoek de Ridderzaal of het Binnen-
hofplein. Op de website Binnenhof Online maakt u een leuk en leerzaam 

digitaal uitstapje, zonder dat u de trein naar 
Den Haag hoeft te pakken. De website 
(https://binnenhofonline.nl/over) bestaat uit 
360-gradenfoto’s met daarbij weer allerlei in-
formatie over de zalen, pleinen en kamers. 
Klik op een van de gidsen: Alexander 
Pechtold of Charlotte Nijs. Beide vertellen 
over andere aspecten van het Binnenhof. 
 

Via de site van de ANWB kunt u meer musea 
vinden om digitaal te bezoeken. Een leuke 
manier om toch even het gevoel te krijgen er 
even tussenuit te zijn geweest, hoewel er na-
tuurlijk niets boven fysiek bezoeken gaat. 
 

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van Historisch Purmerend 
 
Nieuwjaarswens 
 

Elk jaar rond kerst krijgen wij meerdere kerst- en nieuwjaarskaarten 
toegestuurd. Ook dit jaar. Een voorbeeld daarvan vindt u hieronder.  
Deze goede wensen zijn van een klasgenote, tevens een ver familielid, van mijn 
middelbare school. Haar naam is Loes Paul. 
 

Ik wens jullie een mooi 2021, waarin Corona weer een biertje is, 
 

Isolatie alleen maar iets wat je tussen je spouwmuur stopt, 
 

een Dissel alleen maar iets voor een caravan, 
 

Wattenstaafjes alleen nog in je oren,  
 

Mondkapjes alleen nog voor bij het zagen, 
 

Donald alleen maar een eend, 
 

de Jonge gewoon weer kaas 
 

Positief weer positief 
 

1,5 meter de minimale afname van bier bij de horeca, 
 

Kortom weer een 'normaal' jaar, maar wel met het besef dat alles niet 
zomaar 'normaal' is. 

 Kees Paul 
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Speel nu de Teletijd Quiz 
 

 

Een bijzondere reis door de tijd voor iedereen. Dat is de Teletijd 
Quiz, een vrolijke en interactieve quiz, speciaal voor de senioren 
van de stad. De quiz zit bomvol gezellige en toegankelijke vragen 
die Purmerenders laten teruggaan in de tijd om al die mooie mo-
menten van vroeger nog eens te beleven. 
 

Hoe werkt het? 
De video bij de quiz staat op de website van de gemeente 
(www.purmerend.nl/quiz). Daar vindt u 
ook vragenformulieren en de antwoor-
den op de quizvragen. In ongeveer een 
halfuur worden de vragen gesteld op 
aangepast tempo. Aan spelers de vrij-
heid en creativiteit om de goede ant-
woorden te geven. De quizmaster is 
Ronnie Ruis. 
         Hulp 

De quiz is laagdrempelig en door ie-
dereen te spelen. Hoe u de quiz pre-
cies speelt, kunt u zelf bepalen. Mocht 
u problemen ervaren bij het spelen van 
de TeleTijd Quiz, laat dit dan weten 
door ons te mailen (communica-
tie@purmerend.nl). We kijken dan zo 

snel mogelijk met u mee om het probleem te verhelpen.  
 

Gemeente Purmerend 



 

(Advertentie) 
 

Hoe spreken politieke partijen over Corona? 
 

Ik keek vanavond naar het journaal en hoorde de berichten over Brazilië. 
Duizenden doden. Snel oplopende aantallen slachtoffers van Covid19. 
Traag binnenkomende vaccins. Ruim 
200 miljoen inwoners wachten op een 
vaccinatie. En een president die men-
sen die de moed hebben hier opmer-
kingen over te maken toeroept dat zij 
niet zo moeten jammeren. Het moet 
niet gekker worden. 
 

Ook in Nederland nemen de besmettin-
gen nog steeds niet af. Ik zie met steeds 
stijgende verbazing dat er landelijke 
politici zijn die Covid19 afdoen als een 
griepje. Ik vind dat ongelooflijk. Als lid 
van de lokale partij – Ouderenpartij AOV 
Purmerend – kan ik niet op ‘mijn’ lande-
lijke partij stemmen. Onze partij heeft 
geen landelijke, provinciale of regionale 
schaal, wij zijn er alleen voor Purmerend 
en de Purmerenders. Ik moet dus uit een van de landelijke partijen kiezen. En 
dat doe ik ook. 
 

In Nederland zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer aanstaande. Als 
lokaal politicus en voorzitter van de GGD Zaanstreek-Waterland kijk ik daar 
natuurlijk met belangstelling naar. Hoe handelen de minister-president en de 
minister van VWS? Komt er verruiming? Hoe spreken de politieke partijen 
over Corona? 
 

Als u dit leest zijn de verkiezingen voorbij 
en kennen wij de nieuwe samenstelling 
van de Tweede Kamer. Ik hoop oprecht 
dat u en ik blij kunnen zijn. Blij omdat er 
geen dwaze Corona ontkenners groot zijn 
geworden. Maar de kans is ook aanwezig 
dat wij verdrietig zijn. Ik ben in ieder geval 
wel verdrietig als een partij geleid door 
ontkenners van Corona groot blijkt te zijn. 
Ik kan dat met een gerust hart zeggen 

zonder dat een lezer mij ervan beticht een stemadvies te geven. Want de ver-
kiezingen zijn immers al voorbij? 
 

Harry Rotgans, wethouder AOV Purmerend-Beemster  
en voorzitter GGD Zaanstreek-Waterland 



 
(Advertentie) 

 

Leefbaarheid van onschatbare waarde  
 

In heel het land is op dit moment sprake van een groot woningtekort. 
Gemeenten zijn hard bezig met het bijbouwen van woningen. Dat is nodig 
en ook zichtbaar in de Beemster en in 
Purmerend. Een stad of dorpskern 
vraagt echter om meer dan alleen wo-
ningen. Als corona ons iets heeft ge-
leerd dan is het wel dat onze buiten-
ruimte van onschatbare waarde is. 
 

Juist in deze tijd wordt de buitenruimte 
meer gebruikt. Een plek om een wande-
ling maken na een thuiswerkdag, een plek 
om buiten te sporten, te genieten van de 
kleuren of op afstand van elkaar te pick-
nicken in het park. Waar de woningen het 
fundament zijn vormt leefbaarheid de ziel 
van de gemeente. Leefbaarheid vraagt om 
een aantrekkelijke, groene, buitenruimte. 
Maar leefbaarheid gaat over meer dan de 
buitenruimte. Het gaat ook over winkels, een theater, evenementen, inwoners 
die met elkaar dingen ondernemen en ga zo maar door.  
Als overheid kun je een leefbare omgeving niet afdwingen. Wel kan de over-
heid zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Dat kan klein beginnen, met bij-
voorbeeld een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen of om elkaar te ont-
moeten. Maar ook door het ondersteunen van verenigingen, culturele instellin-
gen en zorgen voor de aanwezigheid van voorzieningen.  

Om mij heen zie ik veel mooie voorbeelden, 
waar inwoners met beperkte middelen el-
kaar opzoeken, ervaringen uitwisselen en 
nieuwsgierig opzoek gaan naar het ge-
meenschappelijke. Een mooi voorbeeld 
hiervan kwam ik tegen tijdens een bezoek 
aan de Westbeemster bij de Wereldtuin ‘De 
Johanneshof’. Dit is een unieke plek waar 
vrouwen met verschillende achtergronden 
vanuit de hele wereld worden verbonden 
door gezamenlijke aandacht en zorg voor de 
prachtige bloemen in de tuin. Ze ontmoeten 
elkaar, delen ervaringen en komen er tot 

rust. Inzetten op leefbaarheid betekent samenbouwen aan een fijne gemeen-
schap waar verbinding is tussen mensen.  
 

Eveline Tijmstra, 06-44933675 en evelinetijmstra@gmail.com  

 

Eveline Tijmstra  
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