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Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de 

Stichting Zaans Schoon, verschijnt dit voorjaar bij 

Stichting Uitgeverij Noord-Holland het boekje 

‘Chris Krijt, loodgieter’.

Als zoon van een loodgieter kwam Chris Krijt 

(1916-2005) automatisch in het bedrijf van zijn 

vader terecht. Maar zijn hart lag bij de fotografie 

en bij de moderne beeldende kunst. Zijn broer 

Wim kon van het fotograferen zijn beroep maken, 

terwijl Chris tijdens het uitoefenen van zijn vak 

vaak zijn fototoestel meenam. Hij maakte heel 

veel foto’s, die dezelfde nostalgische sfeer 

ademen als de foto’s van zijn broer.

Die sfeer is die van de jaren ’50, ’60 en ’70 in 

de Zaanstreek – met nog veel oude houtbouw. 

De sfeer waarin de oprichters van Zaans 

Schoon zich genoodzaakt zagen een stichting 

op te richten, om te behouden wat er nog aan 

schoon   heid was. Toen het huidige bestuur van 

de stichting de negatieven onder ogen kreeg, 

leek dat een uitgelezen kans om het 70-jarig 

bestaan te herdenken.

Het boekje Chris Krijt verschijnt ook in combi-

natie met het fotoboekje Wim Krijt in 2000 

uitge geven door Uitgeverij Noord-Holland. 
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120 Pagina’s en geïllustreerd met 100 zwart wit foto’s. 

Formaat 165 x 155 mm in een gebonden uitvoering. 

Het boekje komt tot stand met medewerking van, 

Henk Dijkman, Hans Krijt, Piet Oudega, Dirk Rönitz  

en Winnie de Wit

Het boekje verschijnt eind april en is te bestellen  

via de bon of direct via de mail.

bestellen@uitgeverijnoordholland.nl

www.uitgeverijnoordholland.nl

Verkoopprijs € 12,95

25% korting voor de leden van Zaans Erfgoed € 9,75.

Verkoopprijs dubbeluitgave € 14,95

25% korting voor de leden van Zaans Erfgoed € 11,20.

Exclusief verzendkosten

Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Postbus 40

1520 AA Wormerveer
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