DONDERDAG 6 SEPTEMBER 2018

4

Regionaal

Zaanstreek

ZAA 13

ZAA 12

Emeritus hoogleraar Joop Goudsblom (1932),
opgegroeid in Krommenie, schreef het voorwoord
voor het nieuwe boek van stichting Zaanse
Pakhuizen over hennepklopper De Paauw in
Nauerna. Vanaf zijn vijftiende deed hij onderzoek
naar de verdwenen hennepkloppers in Krommenie
en Assendelft. Zijn artikelen droegen bij aan de
kennis van de zeildoekindustrie, die in de 17e en 18e
eeuw door Krommenie werd gedomineerd.
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’Joop wordt
later vast
professor’
José Pietens

Krommenie Q De uitbreiding van
de Zaanse dorpen was in de jaren
dertig in volle gang en het weiland
achter het ouderlijk huis van Joop
Goudsblom aan de Molkade 3 werd
bouwrijp gemaakt. Ideaal speelterrein. Goudsblom en zijn vrienden
groeven er dijken en dammetjes. Af
en toe diepte hij wat scherven en
ander materiaal uit de bodem op.
„Niets kostbaars, hoor. Bij ’Kunst &
Kitsch’ hadden de scherven geen
kans gemaakt.”
Toen hij bij andere omwonenden
navraag deed naar de naam Molkade, kreeg hij te horen dat de straat
was vernoemd naar een molen, De
Mol. Hij vermoedde dat zijn scherven van De Mol afkomstig waren
en dat werd bevestigd door kenners van de lokale geschiedenis.
Een van hen, Dick van Vliet, leende
hem zijn geschiedenisboeken. „Een

stuk of vijf. Als je die had gelezen,
wist je alles wat over het verleden
van Krommenie te weten viel.”
Maar Goudsblom wilde meer. Zijn
nieuwsgierigheid was geprikkeld
en door enkele plaatselijke amateurhistorici werd hij aangemoedigd om onderzoek te doen naar de
Krommeniese molengeschiedenis.
Op een dag fietste Goudsblom naar
het Rijksarchief in Haarlem, waar
een conciërge hem de toegang
weigerde. „Hij vond het blijkbaar
geen plek voor een jongen van
vijftien. Het huilen stond me nader
dan het lachen.” Uiteindelijk liet
een assistent-archivaris hem binnen en kon Goudsblom de historie
induiken. Hij werd zo’n vertrouwd
gezicht, dat hij niet meer in de
studiezaal op dossiers hoefde te
wachten en het voor bezoekers
verboden archief in mocht. „Nadat
de archivaris enkele van mijn stukken had gelezen, vond hij dat ik
dat voorrecht verdiende.” Zijn
molenartikelen verschenen in De
Typhoon, De Krommenieër en het
maandblad De Zaende.
Het archief was een dusdanig grote
liefde, dat zijn schoolwerk eronder
leed. De conrector van het Zaanlands Lyceum schreef zijn vader –
hoofdonderwijzer van de ulo in
Krommenie - er zelfs een brief
over. „Dat was heel uitzonderlijk.”
Met ’erger dan hakken over de
sloot’ mocht Goudsblom van vijf
naar zes gymnasium. „Mijn vader
lette toen beter op of ik mijn huiswerk maakte, maar hij vond het
ook leuk dat ik deze hobby had.”

Professor

Joop Goudsblom.
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’Mentor’ Van Vliet was erg onder
de indruk van Goudsbloms werkwijze. ’Die Joop wordt later vast
professor’, zei hij. Maar lang voordat Goudsblom als hoogleraar
sociologie internationale bekendheid verwierf, was hij al een bekende Zaankanter. In 1949 won hij een
opstelwedstrijd en mocht met de
andere winnaar Els Eilers – de
latere minister Els Borst – twee
maanden naar Engeland. De hele
klas kwam hem uitwuiven op
Schiphol. Voor de plaatselijke kranten schreef hij regelmatig stukken
over zijn belevenissen in den
vreemde. „Dat het verkeer in Engeland links reed, was een nieuwtje.
Mensen reisden toen nog niet
zoveel als nu.”
Die reis heeft hem, denkt hij, ge-

Wereldberoemde
socioloog in jonge
jaren druk met
hennepkloppers

De nieuwste hennepklopper van de Zaanstreek: De Paauw in Nauerna.

holpen een Fulbright-beurs voor
een studiejaar in Amerika te bemachtigen. „Mijn Engels was veel
beter dan dat van de andere kandidaten.” Goudsblom had naast
wetenschappelijke ook journalistieke en literaire aspiraties. Eenmaal terug in Nederland koos hij
voor de studie ’sociale psychologie
en pedagogiek’. „In Amerika ben ik
me gaan interesseren voor toekomstbeelden zoals in George
Orwells ’1984’ en Aldous Huxleys
’Brave New World’. Ik was nieuwsgierig naar de toekomst, maar ook
naar het verleden. Met name naar
hoe men vroeger tot die toekomstideeën was gekomen. Geschiedenis
bleef een hobby die ik in al mijn
werk verweven heb. Bij alles wat ik
bestudeerde, wilde ik de ontwikkeling in aanmerking nemen en de
historische context zien.”

Memoires
In 1960 promoveerde Goudsblom
cum laude op de studie ’Nihilisme
en cultuur’. Van 1968 tot 1997 was
hij hoogleraar sociologie aan de
Universiteit van Amsterdam en
schreef vele publicaties en boeken.
Goudsblom was getrouwd met de
sociaalpsychologe Maria Oestreicher (1936-2009), met wie hij twee
kinderen kreeg. Toen zijn vrouw
ongeneeslijk ziek werd, legde hij
voor haar zijn herinneringen vast
uit de tijd dat ze elkaar nog niet
kenden. Dit resulteerde in ’Ge-

leerd. Memoires 1932-1968’ (uit
2016). Goudsblom werkt nu aan
deel twee.
Sinds midden jaren vijftig woont
Goudsblom, geboren Bergenaar, in
Amsterdam. Zijn zangerige, Zaanse
accent is hij kwijtgeraakt. Hij voelt
zich meer Amsterdammer dan
Krommenieër. In 2016 keerde hij
naar de Zaanstreek terug voor een
bezoek aan de toen nog in aanbouw zijnde hennepklopper De
Paauw. Het stemde hem ’licht
melancholisch’. „Het symboliseert
ook het einde van een tijdperk.
Door de opkomst van de stoommachines verdwenen de windmolens.
De fossiele energie heeft de wind
weggeblazen.”
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Joop (voluit: Johan) Goudsblom won als tiener een opstelwedstrijd.

Molentype
Morgen woont hij de opening van
hennepklopper De Paauw bij. Voor
het eerst zal hij het molentype zien
waarvan hij de geschiedenis zo
uitvoerig heeft beschreven. „Ik heb
geprobeerd zoveel mogelijk informatie te vinden die direct of indirect met hennepkloppers te maken
had. Ik deed het tot mijn genoegen
en daarmee heb ik aan een minuscuul klein deeltje van de mensheid
plezier gegeven. Het had heel
anders kunnen lopen. Was ik niet
nieuwsgierig geweest naar mijn
straatnaam, dan had ik bij wijze
van spreken ook kenner van de
vissen in de sloot voor ons huis
kunnen worden.”

De Blauwe Arend was de laatste hennepklopper van de Zaanstreek.

Molen De Mol inspireerde Joop Goudsblom tot zijn molenonderzoek.
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