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• Faam, voorstellingen van deplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFaam, voorstellingen van de
Een beeldje van de Faam, zoals er vele in de Zaanstreek, vooral in Zaandijk
en Koog aan de Zaan, hebben gestaan. De Faam of het Gerucht werd sinds
het einde van de Renaissance veelvuldig uitgebeeld, op tekeningen en
prenten, en ook als beelden. Op het vroeg 19e-eeuwse hek van de vroegere
overtuin van het pand Hoogstraat 7 te Koog aan de Zaan, later werd het hek
overgeplaatst naar de tuin tussen de panden Hoogstraat 14 en 18, eveneens
te Koog aan de Zaan, stond als uit…
• Fabrieks- en andere bedrijfsgebouwenplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFabrieks- en andere bedrijfsgebouwen
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• Filmplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFilm

• Foeth bv, Aplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFoeth bv, A

• Franco, Johanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranco,
Johan

In de honderdjarige bestaansgeschiedenis van het medium ﬁlm is er in de
Zaanstreek nooit sprake van een echte ﬁlmcultuur geweest: niet in de
passieve, noch in de actieve zin.

Handel in gebruikte machines, schroot, non ferro metalen, en
revisiewerkplaats te Zaandam.

Dit heeft veel te maken met het feit dat Amsterdam, dat wel een dergelijke
cultuur bezit, zo nabij ligt.
• Filmgroep Saendenplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFilmgroep Saenden
Op 29 mei 1933 werd de Filmgroep Saenden opgericht. In 2018 vierde de
inmiddels Video-Filmgroep Saenden geheten groep haar 85-jarig bestaan.
Lees meer over de Video-Filmgroep Saenden op de website van De
Zuidkanter.

Het bedrijf werd opgericht door A. Foeth. De oorspronkelijke eenmanszaak
werd in 1948 omgezet in nv en in 1972 in bv. De belangrijkste producten zijn
gebruikte machines voor de rubber-, kunststof- en chemische industrie. In
1990 werd Foeth verplaatst naar de hoofdvestiging in Barneveld; in
Zaandam werkten toen ca. 25 personen.
• Fok, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFok, de

Zaandam, 27 juni 1939.
Graﬁsch ontwerper.
beeldend_kunstenaar
• Feniksplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFeniks
Pelmolen te Oostzaandam.
De molen werd gebouwd in 1751 als grootste pelmolen van de Zaanstreek.
Hij heeft gestaan ten westen en op enige afstand van de Watering. en werd
in 1869 afgebroken en herbouwd op de plaats van de verbrande pelmolen
De Jonge Prinses, wiens naam hij toen overnam.
• Feniks, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFeniks, De
Hennepklopper in Krommenie, oorspronkelijk De Witte Arend genoemd,
naam vaak verbasterd tot Venus.
De windbrief werd gegeven in april 1693. Hij heeft gestaan aan de
Nauernasche Vaart, iets ten noorden van de (latere en inmiddels verdwenen)
brug, en werd in augustus 1840 door brand verwoest.
• Ferf, Petrusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFerf, Petrus
(Bergum, 9 januari 1854 - 's-Gravenhage, 29 april 1916)
Petrus Boele Jacobus Ferf, was een progressieve liberaal van Friese afkomst,
die na zijn notaris-opleiding van 1877 tot 1880 secretaris was van de
gemeente Wormerveer. Hij werd op 25-jarige leeftijd in 1879 benoemd tot
burgemeester van Westzaan en in 1880 tevens tot burgemeester van Koog
aan de Zaan, waar hij op 11 augustus 1881 in het huwelijk trad met Cornelia
Laan. Het burgemeesterschap duurde tot 1888.
• Fibra, nv Handelmaatschappijplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFibra, nv Handelmaatschappij
Opgericht in november 1918 door F.K.L. Schouten. Mede-oprichters en
commissarissen waren J .C. van Wessem, J.A. Laan en Dr. A. Wijnberg. Doel
was het 'exploiteren van octrooien, patenten en procéde's welke betrekking
hebben op de vervaardiging van houtstof, cellulose en surrogaten daarvan`
uit de grondstof: schaafkrullen van vurehout. Het bedrijf werd gevestigd aan
de Westzanerdijk te Zaandam, in de nabijheid van houthandel
• Fietsenoorlog in Noord-Hollandplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFietsenoorlog in Noord-Holland
In Noord-Holland brak in juni 1973 een ﬁetsenoorlog uit tussen honderden
rijwielhandelaren en het stuntende Wastora. Noordhollandse
rijwielhandelaren ontstaken in grote woede nadat een halve pagina grote
advertentie in de streekpers verscheen, waarin Nederlandse merkrijwielen
ver onder de prijs werden aangeboden. Eén van de rijwielkoningen in de
Zaanstreek, de Zaandamse rijwielhandelaar Siem de Boorder was één van
de verontruste handelaren, georganiseerd in het C…

§...

Schoonmaakbedrijf. In 1966 te Zaandam als glazenwasserij door Karel
Franken begonnen bedrijf, thans (1991) werkzaam onder de naam Franken
Groep, schoonmaakbedrijven en dienstverlening.

Schelpzand- en biksteenmolen te Krommenie.

Van de molen is alleen bekend dat hij omstreeks 1779 aan de Nauernase
Vaart heeft gestaan, verdere gegevens ontbreken.
ﬁlm video
• Folkloreplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFolklore
• FISZ, Fraternitas Illustris Studiosorum Zaansiumplugin-autotooltip__default
plugin-autotooltip_bigFISZ, Fraternitas Illustris Studiosorum Zaansium
De gezamenlijke uit het verleden overgeleverde zeden en gebruiken van een
land, streek of plaats. Deze tradities worden bestudeerd en zo mogelijk
.
verklaard door de wetenschap der volkskunde. Tot de folklore worden
doorgaans gerekend:
Ontstaan in 1963 uit onvrede over de ZSV en de 'grote'
studentenverenigingen, en sindsdien gegroeid tot een clubje van ongeveer * zeden en gebruiken onder andere bij geboorte, huwelijk en dood; bij de
25 man, dat in Wormerveer wekelijks bijeen kwam tot halverwege de jaren feesten van het jaar; bij eten en drinken; bij vermakelijkheden en spel (niet
Bedrijven waarvoor opeenvolgende generaties van een familie zowel het
'70. Er kwamen geen nieuwe leden meer bij; een heuse vergadering werd
in het minst bij het kinderspel), woningbouw en klederdracht, de gewoonten
benodigde bedrijfskapitaal als de leidinggevenden leveren. Van eind 16e
gewijd aan een mogelijke opheﬃng. Besloten werd - zo rond 1976 - niet
bij landbouw, veeteelt en a…
eeuw tot in de 20e eeuw hebben familiebedrijven de economische structuur
langer actief te werven en met de huidige leden verder te gaan, maar dan
• Forbo Krommenie bvplugin-autotooltip__default pluginvan de Zaanstreek grotendeels bepaald. Van de vele Zaanse
maandelijks.
autotooltip_bigForbo Krommenie bv
familiebedrijven kregen de grote industriële ondernemingen de meeste
• FKG architecten aan de Zaanplugin-autotooltip__default pluginbekendheid (zie verwijstableau). Daarnaast hebben uiteraard in de
autotooltip_bigFKG architecten aan de Zaan
Fabrikant van linoleum en vinyl, handel in linoleum, vinyl, tapijt, onderhoudsagrarische sector, maar ook in de dienstverlening en bijvoorbeeld de walvi…
, plak- en egaliseermiddelen, afwerkingsproducten zoals plinten, proﬁelen en
• Familiegeschiedenisplugin-autotooltip__default pluginFKG architecten aan de Zaan, vóór 2001 bekend als Feitsma, Kruit en
lasdraden; statutaire zetel in Krommenie, feitelijk gevestigd te Assendelft.
autotooltip_bigFamiliegeschiedenis
Goedhart Architecten BNA te Koog, bouwden na de oorlog in de Zaanstreek • Forensisme (Pendel)plugin-autotooltip__default pluginen andere delen van Noord-Holland:
autotooltip_bigForensisme (Pendel)
Zie Genealogie Familiewapens. Zie het hieromtrent opgemerkte bij
Huismerken.
* circa 2500 woningen in complexen woningwetwoningen, HAT-eenheden en Zie: Economische geschiedenis geschiedenis 3.10.2. en Arbeidsplaatsen en
• Famkeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFamke
bejaardenwoningen,
bedrijfsgrootte.
• Flaptafelsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFlaptafels
• Fortenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigForten
Zie: Veen-Brons.
• Farmaceutische industrieplugin-autotooltip__default pluginVrij lage tafels met een rond of ovaal blad en staande op drie poten. De
Rond 1870 liepen de spanningen in Europa hoog op. Pruisen was een
autotooltip_bigFarmaceutische industrie
ﬂaptafels konden worden opgeklapt (vandaar de naam). Zowel boven- als
opkomende macht op politiek, industrieel en militair gebied. Het had
onderkant van het tafelblad waren met taferelen of versieringsmotieven
succesvol oorlog gevoerd tegen Denemarken en Oostenrijk en in 1870
Zie: Medicopharma en dr. Willmar Schwabe
beschilderd. Het vogel-op-tak-motief was hierbij in de 17e eeuw zeer geliefd, voerde het de Duitse staten aan in de Frans-Duitse oorlog, die voor Frankrijk
• Fascismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFascisme
evenals bijbelse taferelen, die in de 18e eeuw plaats maakten voor
desastreus verliep.
afbeeldingen uit de walvisvaart of de molennijverheid.
• Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het
Politiek systeem, berustend op ultra-nationalistische, autoritaire en
• Flens BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFlens BV
onverdraagzame (bijvoorbeeld racistische) overwegingen. Zie: Tweede
Houtzaagmolen te Westzaan.
Wereldoorlog.
Flens BV, Houtverwerkende Industrie te Oostzaan. Het bedrijf werd gestart
• Faunaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFauna
door P. Flens in 1938. Hij installeerde in de schuur van het pluimveebedrijf
De enige vermelding is van molenbeschrijver Willem Buijs Pzn. Mogelijk is
van zijn vader enige houtbewerkingsmachines. In de beginperiode en de
deze molen dezelfde als De Gans
Zie Natuur in de Zaanstreek 4.
daarop volgende oorlogstijd hield men zich bezig met de productie van
• FC Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFC Zaandam
onder andere houten ﬁetshandvatten, pedaalblokken enz. Na de oorlog
molen houtzaagmolen
werden er huishoudelijke artikelen gefabriceerd, zoals huishoudtrappen,
• Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het
Onder de naam FC Zaandam verenigen de voetbalclubs Hellas Sport en
broodplanken, kleine meubelen en kasten. Daarnaast werden …
Zilvermeeuwen hun krachten in een al eerder in 2018 aangekondigde fusie.
• Flens, Rickplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFlens, Rick
Mosterdmolen te Krommenie. De eerste vermelding dateert uit 1704. De
De vereniging zal onder dagelijkse leiding van de Hellas Sport-bestuurders
molen heeft gestaan aan de Nauemase Vaart.
Henk Ubbels en Ard-Jan van Tilborg en de Zilvermeeuwen-bestuursleden
Zaandam, 11 april 1983
René Kip en Hans Olthof staan. Het kwartet zal op termijn een vijfde
ten westen van de Uitwatering. en werd in augustus 1823 door brand
bestuurslid aantrekken. De leden van de Zaanse fusieclub gaan de velden
Rick Flens is een voormalig Nederlandse wielrenner.
verwoest.
betreden in een verticaal blauw-wit gestreept shirt, blauwe bro…
• FC Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFC
wielersport
De eerste vermelding dateert uit 1654. De molen heeft gestaan aan het
Zaanstreek
• Flentrop Orgelbouw bvplugin-autotooltip__default pluginZwet, op de oosthoek van de Oostertilsloot, en wordt na 1712 niet meer
autotooltip_bigFlentrop Orgelbouw bv
vermeld.
In 1964 bestond op initiatief van voetbalvereniging KFC het plan een
• Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het
stichting te vormen onder de naam FC Zaanstreek, waarbij de mogelijkheid
Internationaal bekend orgelbouw bedrijf te Zaandam.
bestond met name ZFC in de fusie te betrekken. KFC voerde tevens
Papiermolen te Zaandijk. Papiermolen te Zaandijk Gebouwd in 1720, op de
besprekingen met het Amsterdamse Blauw Wit om tot een fusie te komen.
Albert Schweitzer (1875 1965), was naast godgeleerde, cultuurﬁlosoot en
plek waar eerder de naar Oostzaandam verplaatste volmolen De Ster stond.
Zowel Blauw Wit als ZFC gaven echter te kennen zelfstandig te willen
arts weldoener in Afrika (Lambarene) ook een begaafd organist-musicoloog. Hij was geheel met spanen bedekt en de kap was met hout bekleed In 1837
blijven, zodat in 1964 geen fusie in de Zaanstreek in het verschiet lag.
werd hij eigendom van de ﬁrma Van Gelder, die er door stoom gedreven
• Februari-stakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFebruariBij een reis naar Nederland, omstreeks 1930, bracht hij uit persoonlijke
papiermachines in plaatste. Dit werd echter een geldverslindende
staking
belangstelling een bezoek aan orgelbouwer Flentrop Tijdens het gesprek
mislukking. Hij heeft gestaan ten noorden van het Guispad en raakte in
maakte Schweitzer de opmerking dat het klassieke sleepladesysteem naar januari 1894 in brand door overwaaiend vuur van het
Zie: *Tweede Wereldoorlog 2.,3
zi|n oordeel tot een fraaiere klank leidde.
• Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het
• Feekman, Koplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFeekman, Ko
• Flentrop, Dirk Andriesplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFlentrop, Dirk Andries
Oliemolen te Wormer.
Jacobus Petrus Feekman (Ko)
In de 17e en 18e eeuw verrezen langs de Zaan veel industriegebouwen, alle
nog in hout uitgevoerd en gebouwd volgens één en hetzelfde principe. De
hoogontwikkelde industrieën konden in latere bloeiperioden mede dankzij
deze gebouwen ontstaan. Na de opening van het Noord-Hollands Kanaal was
er al een duidelijke opleving in de bouw van fabrieken en andere
bedrijfsgebouwen. Deze werd nog overtroﬀen door de opbloei na de opening
van het Noordzeekanaal (1876), te…
• Familiebedrijvenplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFamiliebedrijven

Zaandam, 12 juli 1908 - Virginia Beach, 14 april 1988 Johan Franco
1908-1988 Johan Franco, componist, zoon van Meta Cohen Gosschalk, was
leerling van Willem Pijper. Hij componeerde onder meer enkele symfonieën,
werken voor solo-instrument en orkest, kamermuziek en liederen.
• Franken bv,plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranken bv,

Zaandam, 1 mei 1910 - Santpoort, 30 november 2003

molen oliemolen

In 1940 nam Dirk Andries Flentrop het bedrijf Flentrop Orgelbouw van zijn
vader Hendrik Wicher Flentrop over. In de jaren '40 maakte het bedrijf naam
door de bouw van drie orgels met drie klavieren en pedaal volgens het
mechanisch sleepladen systeem. Het bedrijf maakt zowel huisorgels, als
orgels voor concertzalen en kerken. Een orgel met één register is het
kleinste door Flentrop gebouwde orgel; het grootste orgel dat do…
• Flentrop, Hendrik Wicherplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFlentrop, Hendrik Wicher

oliemolen molen
• Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het

Door uitbreidingen en overnames is de onderneming uitgegroeid tot een
bedrijf met 1000 werknemers (1991), waarvan 300 in vast dienstverband. In
1980 werd Franken Utrecht bv opgericht, in 1985 is M. Blanken's
Schoonmaakbedrijf te Beverwijk overgenomen en in 1989 volgde de
overname van M. Kroon & Zn te…
• Franken, Géplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranken, Gé
Deventer, 6 augustus 1920 - 24 september 1994
Gerrit Johan Daniel (Gé) Franken, burgemeester van Zaandam van
september 1958 tot januari 1966. Franken was burgemeester in de periode
dat de stad snel groeide; hij maakte mee dat de 50.000e inwoner van
Zaandam werd geboren. Kort voor zijn afscheid werd de beslissing tot
bebouwing van het
• Frankische periodeplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFrankische periode
Zie: Bestuur 1.1.3.
• Frans Mars, Stichtingplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFrans Mars, Stichting
Zie: Zaans Schoon.
• Frans Marspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFrans
Marspad
Het Frans Marspad, genoemd naar de Zaanse schilder Frans Mars, is een
natuurpad in de zoom van het Guisveld dat loopt vanaf de Igor
Strawinskystraat in Rooswijk naar Station Wormerveer. Het pad, met een
lengte van 2,2 kilometer, werd op 21 januari 2014 opengesteld en biedt een
weidse blik over de velden. Voormalig politieke vereniging
• Frans-Latijnse schoolplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFrans-Latijnse school
Zie: Onderwijs 1.2.5.. 2.2.
• Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd
In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van
het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de
periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk
(1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode
van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
• Fransepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFransepad
Pad te Zaandam (thans, 1991, Franse Straat). Deze straat is de eerste ten
zuiden van de Peperstraat en loopt daar evenwijdig aan. Het Fransepad
kreeg zijn naam door de Franse school, die daar reeds in 1656 wordt
vermeld. Het padreglement dateert uit 1677. In 1871 nam de gemeente het
pad over, waarna tussen 1889 en 1914 verschillende dijkslootdempingen
plaats hebben gevonden.
• Frederiks, Leonardplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFrederiks, Leonard
Wormerveer, 7 augustus 1950
Leonard Frederiks, beeldend kunstenaar, opgeleid aan de Gerrit Rietveld
Academie Amsterdam (1972-1977) MO-A en MO-B handvaardigheid, met
specialisatie keramiek en ruimtelijke vormgeving. Werkzaam te Zaandam en
Assendelft met als specialiteit keramiek en metaal-plastieken als vazen,
beelden, tableaus en gedenkstenen. Hier begon hij mee in 1977. Als docent
beeldhouwen verbonden aan
• Fricolaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFricola
Voormalige margarinefabriek te Zaandijk, vanaf 1977 Friwessa. In 1990
volgde overname door het Zweedse Karlshamns. Het bedrijf houdt zich bezig
met de raﬃnage van plantaardige oliën en vetten en met de fabricage van
margarine. Fricola kwam voort uit de NV Noord-Hollandsche
Margarinefabriek. Het was een werkmaatschappij van deze onderneming,
die zelf weer voortgekomen was uit de
• Friki nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFriki nv

Oliemolen te Wormer.
oliemolen molen
• Fortuin, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin, het
Verfmolen te Krommenie.

Koog aan de Zaan, 25 december 1866 - Purmerend, 12 december 1950
molen verfmolen
Hendrik Wicher Flentrop, organist van de Westzijder- of Bullekerk te
• Fortuin, het Blauweplugin-autotooltip__default pluginZaandam en grondlegger van Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Aanvankelijk autotooltip_bigFortuin, het Blauwe
leek Flentrop's toekomst op het schildersvak gericht maar als 17-jarige
kreeg hij ook orgellessen. Twee jaar later, na een vergelijkend examen, werd Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de
hij benoemd tot organist van de Nederlands Hervormde Kerk te Koog aan de wagenschotzager dateert uit 1687. Hij heeft gestaan ten noorden van de
Zaan. Les ontving hij van de organist van de W…
tegenwoordige Stationsstraat, werd in 1752 geroyeerd voor de windpacht en
• Fleumer, Bobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFleumer,
gesloopt voor 1761.
Bob
• Fortuin, het Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFortuin,
het Witte
(Westzaan 1937)
Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de
Fotograaf, gevestigd in zijn geboorteplaats met een specialisatie in onder
wagenschotzager werd gegeven in april 1667. Hij heeft gestaan aan en ten
meer luchtfotograﬁe.
oosten van de Vaart, ten noorden van het Otterspad, en kwam in 1761 in
• Fleumer, Johan Wilhelm (Jo)plugin-autotooltip__default pluginslopershanden.
autotooltip_bigFleumer, Johan Wilhelm (Jo)
molen houtzaagmolen
(Krommenie, 24 september 1908 - Westzaan, 29 juni 2005)
• Fortuna, Voorstellingen vanplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFortuna, Voorstellingen van
Beeldend kunstenaar, werkte in Westzaan, vervaardigde met kwast en spuit
en met uitsluitend celluloselakken abstracte, experimentele kunst.
In het bovenlicht boven de voordeur van het woonhuis Lagedijk 96 zit tussen
Neptunus' drietand (symbool van de zeevaart) en Mercurius' slangenstaf
beeldend_kunstenaar
(symbool van de handel), een voorstelling van een naakte vrouw op een bol.
Uit haar rechterhand laat zij muntstukken vallen. Zij symboliseert Vrouwe
[Overlijdensbericht in het Noordhollands Dagblad]
Fortuna. Sinds de Renaissance werd Vrouwe Fortuna regelmatig uitgebeeld.
• Floriculturaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFloricultura
In een bovenlicht wordt zij evenwel niet vaak aangetroﬀen. Het bovenlicht in
Zaandijk stamt uit 1955 …
Orchideeënkwekerij Floricultura te Heemstede werd in 1933 opgericht door • Fotograﬁeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFotograﬁe
Jan H. Post sr. Het familiebedrijf handelt sindsdien in orchideeën en andere
tropische planten. Midden jaren zestig volgt Jan Post jr. zijn vader op.
(v. Gr. Phootos = licht, graphoo = schrijven). Het met behulp van licht en
Wereldwijd zoekt hij naar markten en goede veredelaars van orchideeën.
andere vormen van straling vervaardigen van afbeeldingen van voorwerpen
• Floris bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFloris bv
en verschijnselen.

Filiaal-voortzetting van de ﬁrma C. Rep te Oostzaan, import en export van
wild en gevogelte, gesloten per 1 december 1974.
De ﬁrma Rep werd in 1934 door Cornelis Rep begonnen aan het Zuideinde te
Oostzaan. In 1961 werd de onderneming in een naamloze vennootschap
omgezet en 1966 gingen de aandelen over naar Pluimveeslachterij Wezep
n.v. te Wezep, die later de naam Friki NV zou krijgen en een dochterbedrijf
was van:
• Fris, Gerrit Gzn.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFris, Gerrit
Gzn.
Zaandam, 10 oktober 1893 - Zaandam, 22 maart 1986
Gerrit Fris, een ondernemer met bijzondere sociale betrokkenheid, begon na
de lagere school als loodgietersknecht in de zaak van zijn vader aan de
Zuiddijk te Zaandam. Met zijn broer Jacob ontwikkelde hij dit kleine bedrijf
tot een grote winkel in elektrische artikelen enzovoort, tot de jaren '70
gevestigd aan de
• Fris, Joukplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFris, Jouk
Zaandam, 14 december 1908 - 11 december 1993
Jouke Fris (Jouk), beeldend kunstenaar te Zaandam en later Koog,
autodidact, kunstschilder en tekenaar van landschappen, portretten en
Bijbelse onderwerpen. Leerling van Cor Dik. Een rijke variatie kenmerkt zijn
zowel ﬁguratief als later abstracte werk. Hij produceerde mozaïeken, etsen,
aquarellen, reclame-tekeningen en muurschilderingen. Sterk was hij ook in
zijn stillevens; de kleurschakeringen waren krachtig van toon. Incidenteel
voe…
• Friwessaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFriwessa
Oliën- en vettenfabriek (van met name margarine) te Zaandijk:
oorspronkelijk zelfstandig bedrijf (Nomafa, met werkmaatschappijen Nomafa
en Fricola), vanaf 1990 werkmaatschappij van Wessanen nv, Koninklijke. De
basis voor het bedrijf werd gelegd door Gerbrand Vis Hz. (zie ook:
• Fronik Buurtboerderijplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFronik Buurtboerderij

De Fronik Buurtboerderij is gelegen in de westhoek van het Westerwindpad
en de Westzanerdijk in Zaandam. De in 1885 te Woerden geboren Pieter
Fronik verhuisde tijdens WO I naar Zaandam waar hij zich na een aantal
omzwervingen via het Haaldersbroek en het einde van de Gassteeg vestigde
aan de Westzanerdijk 150. Zijn zoon Kobus volgde Pieter in het voetspoor,
belandde op leeftijd in een verzorgingshuis en overleed. Kees Heijn en zijn
buurvrouw Linda namen de honneurs waar wa…
In de Encyclopedie van de Zaanstreek is een groot aantal foto's opgenomen. • Fuijkschot, Hansplugin-autotooltip__default pluginDe eindredactie heeft bij de selectie daarvan zoveel mogelijk getracht
autotooltip_bigFuijkschot, Hans
rechtenvrije afbeeldingen te kiezen. Wie desondanks meent rechten op
gepubliceerd beeldmateriaal te bezitten wordt aanbevolen contact op te
(Rotterdam 12 februari 1919 - Siegburg 26 april 1945)
nemen met een der uitgevers.
• Fouragemalerijplugin-autotooltip__default pluginJohannes Dirk (Hans) Fuijkschot was werkzaam bij de drukkerij van Dirk
Zie: Bestuur en rechtspraak 1.1.4.
autotooltip_bigFouragemalerij
Kleiman. Samen vervalsten zij papieren als paspoorten, bonkaarten en
• Floris, de Graafplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFloris, de
Ausweise in het bedrijf van Kleiman: Litho Zaanlandia in Zaandijk. Zij
Graaf
Tak van molennijverheid uitgevoerd aan het einde van de 19e eeuw in voor maakten valse Ausweise voor mannen en jongens die daarmee waren
andere bedrijfsvoering gebouwde molens. De fouragemalers maakten
vrijgesteld voor gedwongen werk in Duitsland, de Arbeitseinsatz. Daarnaast
Houtzaagmolen te Westzaandam. waarschijnlijk paltrok. De windbrief van de veevoer, door bijvoorbeeld lijnkoeken, mais, granen of tarwegrind
werden verzetsstrijders voorzien van een andere identiteit zodra hun echte
wagenschotzager werd gegeven in juni 1692 aan de weduwe van Floris
(tarwedoppen) ﬁjn te malen en vervolgens te mengen. In totaal werd slechts na…
Jacobsz. De molen heeft gestaan beoosten de Vaart iets zuidelijk van de
in 8 molens de fouragemalerij uitgeoefend, 5 daarvan stonden te Zaandam- • Fuit, Marinusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFuit, Marinus
huidige Parkstraatsloot en is in 1750 gesloopt.
Oost, de overige in Zaandam-West. De fouragemalerij ontstond toen het
• Fluitschipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFluitschip
molentijdperk feitelijk al voorbij was; dikwijls waren het…
Koog aan de Zaan, 12 maart 1934
• Francken Cacao- en Chocoladefabriek & Co.plugin-autotooltip__default
17e-eeuws scheepstype voor de grote vaart, driemaster met als meest
plugin-autotooltip_bigFrancken Cacao- en Chocoladefabriek & Co.
Marinus Fuit, beeldend kunstenaar, graﬁcus, tekenaar, schilder. Aan de
voorkomende lengte ongeveer 30 meter.
Graﬁsche School van Amsterdam volgde hij een opleiding tot lithograaf. Als
J.A. Francken opende in 1899 zijn cacaofabriek in de Jan Bestevaerstraat 60 schilder en tekenaar droeg hij in belangrijke mate bij aan de nieuwe
Fluitschepen werden in een aanzienlijk aantal gebouwd op de Zaandamse
te Koog: Francken Cacao- en Chocoladefabriek & Co. Het bedrijf ontsnapte in ontwikkelingen in de ﬁguratieve kunst. Hij behoorde in zijn jongere jaren tot
werven. Naar wel eens is opgemerkt kan het overwicht van de Hollandse
1911 aan een fatale brand. Net gearriveerd personeel reageerde alert en
de stroming Figuration Libre.
zeevaart in de 17e en een deel der 18e eeuw in ﬂinke mate worden
bluste de brand in de fabriek. Na de Eerste Wereldoorlog braken moeilijke
toegeschreven aan de aanwending van dit scheepstype, dat in verhouding
tijden aan. De cacaofabriek in de Jan Bestevaerstraat redde het niet in zijn
tot de elders gangbare schepen sneller en wendbaarder was. Later ging
eentje en moest fuseren met Caspar Flick uit Amsterdam. Ze gingen verder
deze voorsprong overigens weer ten…
als de N.…
• FluXusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFluXus
§...
Bouwmaterialenhandel te Wormer.

Het bedrijf werd opgericht in mei 1921 door C. Floris. De juridische vorm
werd in de loop der jaren gewijzigd van eenmanszaak (1921) via
vennootschap onder ﬁrma (1946) en nv (1956) tot bv (1972). Vanaf 1961
neemt het bedrijf deel in Aannemingsmaatschappij Wormer bv
(oorspronkelijke naam: nv Betonwarenindustrie Wormer) en vanaf 1986 in C.
Floris & Zn Aannemingsmaatschappij bv en C. Floris & Zn Transportbedrijf
bv. alle te Wormer. Het bedrijf houdt zich…
• Floris V, Graafplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFloris V,
Graaf

Het volgende overzicht betreft met name die fotograﬁe, die de stedelijke en
natuurlijke landschappen van de Zaanstreek als onderwerp heeft, daarna
volgt een korte aanduiding van de fotograﬁe als kunstvorm.
• Fotoverantwoordingplugin-autotooltip__default pluginautotooltip_bigFotoverantwoording

Het FluXus-logo uit 2001 De Zaanstreek maakt in 2001 kennis met een
nieuwe stroming: FluXus, Centrum voor de Kunsten waar behalve
muziekonderwijs, -beoefening en -uitvoering, ook in ruime mate cursussen
en workshops met betrekking tot beeldende kunsten en
theaterkunstuitingen op het (les)programma staan. Het centrum richt zich
tevens op fotograﬁe, dans, musical, proza en poëzie.
• Foekens bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFoekens bv
Schoonmaakbedrijf en glazenwasserij te Zaandam.
Het bedrijf werd opgericht in juli 1981 door H.C. Foekens. Het bedrijf houdt
zich vanaf 1986 ook bezig met sloopwerkzaamheden.
Bij Foekens waren in 1991 18 full-time en 130 part-time medewerkers in
dienst.

§...
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