
De opleiding en carrière van Klaas Kok 

Klaas Kok is op  1 februari 1921 in Leens (Groningen) 
geboren als enig kind van Willem Kok en Aafje Groot. 

Hij begon zijn opleiding aan de Rijks HBS in Groningen 
en rondde zijn opleiding af op de Rijks HBS in 
Appingedam. Hij vervolgde zijn studie op de Middelbare 
Technische School der Gemeente Groningen. In 1941 
slaagde hij daar voor z’n eindexamen in de afdeling 
Werktuigbouwkunde. 

Aansluitend ging hij in Haarlem aan de MTS aldaar een 
studie Vliegtuigbouw doen. Hij woonde er op kamers en 
liep stage bij vliegtuigbouwer Fokker in Amsterdam-
Noord. In 1942 haalde hij zijn diploma.  
(cijferlijsten van afgeronde studies zijn hieronder 
bijgevoegd) 

Vanaf 1943 voerden de Nazi’s in ons land officieel de 
gedwongen tewerkstelling in Duitsland in. Ook Klaas 
ontkwam niet aan deze zogenaamde Arbeitseinsatz. Van 
februari 1943 tot april 1945 heeft hij in in Konstanz 
gewerkt als technicus bij Schwarzwald-Flugzeugbau, een 
bouwer van voornamelijk zweefvliegtuigen. Nadat de 
gehele Siegfriedlinie (of Westwall) in maart 1945 in 
handen van de geallieerden was gevallen, en de 
zuidwest flank van Duitsland bezet werd, kon Klaas via 
Zwitserland, Frankrijk, en België weer terugkeren naar 
Nederland. Omdat een groot deel van Nederland nog 
niet bevrijd was moest hij eerst In Limburg in 
quarantaine. Daar ontmoette hij een jongen die bij de 
gortpellerij van Gebr. Laan in Wormer werkte. Samen 
reisden ze via Zwolle naar ouders van Klaas in 
Groningen. 
(getuigschrift Schwarzwald-Flugzeugbau is bijgevoegd) 

Door z’n kennis aan een oud-werknemer kreeg Klaas z’n 
eerste betaalde baan: bij ‘Mercurius’ voorheen Gebr. 
Laan, als assistent bedrijfsleider. Van december 1945 tot 
november 1957 bleef hij in Wormer werkzaam. 
(contract van Mercurius is bijgevoegd) 

In 1957 solliciteerde hij bij Cacao de Zaan. Daar wachtte 
een hoger salaris. Per 1 november ging Klaas daar aan 
de slag als chef tekenkamer. Maar al snel werd hij, door 
het onverwachts overlijden van z’n collega, chef van de 
technische dienst. In 1959 werd hij commandant van de 
Vrijwillige Brandweer van Cacao de Zaan. Hij zou 
commandant blijven tot 1 maart 1977. Hij is tot aan z’n 
pensionering in dienst gebleven van Cacao de Zaan. 
(contract bij Cacao de Zaan en een interview in Zaanklok 
over z’n snelle promotie is toegevoegd) 

Klaas overleed op 74 jarige leeftijd op 30 april 1995.  

 
Rijks Hogere Burgerschool in  Groningen 

 
Rijks Hogere Burgerschool in  Appingedam 

 
Ambachtsschool en MTS in Haarlem 

 
Fokker fabriek in Amsterdam Noord 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assistent- bedrijfsleider - Pellerij Mercurius 

 

  

Een expert op culinair gebied, Rie Steenbergen, heeft deze recepten voor ons samengesteld; zij geven steeds een 
goed resultaat. 
Probeert U het eens en U zult tevreden zijn over de resultaten en bemerken hoe eenvoudig de bereiding er van is. 

N.V. KONINKLIJKE PELLERIJ „MERCURIUS”  - v/h GEBROEDERS LAAN 

 









N.V. Cacaofabriek De Zaan - Chef Tekenkamer / Chef Technische Dienst 

 

 

 Klaas Kok bij een chocoladewals - 24 maart 1986 

 

 










