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Het verzet tegen het nazibewind nam geleidelijk aan ook geregelde vormen aan. Sinds het 
midden van het jaar 1942 begonnen in de Zaanstreek verschillende verzetsgroepen sabotage-
daden uit te voeren. Het Zaandamse arbeidsbureau werd tweemaal opgeblazen, eerst in mei 
1943 en later nog eens in januari 1945. Vermaard werd de actie waarbij in de roerige dagen 
van begin september 1944 de springlading onder de Hembrug een en andermaal onklaar 
werd gemaakt. Ook in Westzaan trad het verzet op. Bij de conservenfabriek Tanger aan de J.J. 
Allanstraat verdween een grote partij van vijfendertighonderd blikken doperwten. Ze gingen 
via het verzet naar verschillende ziekenhuizen. Na de oorlog kreeg Tanger alsnog zijn geld. 
Bij een andere gelegenheid verdween op klaarlichte dag bij Schipper aan de Overtoom een 
grote partij kaas die voor de nazi’s bestemd was. In december 1944 haalde het Zaanse verzet 
met het beurtschip ‘Westzaan 2’ van de firma Couwenhoven een grote partij wapens weg uit 
Middenmeer. Couwenhoven had de boot eerder als gestolen gemeld om de bezetter op een 
dwaalspoor te brengen. Voor het transport was het schip voorzien van een dubbele bodem. 

Op gezette tijden bracht het verzet ook onderdui-
kers naar het noorden van het land. Soms onzicht-
baar in een lege melkauto. Andere keren reisden de 
onderduikers eenvoudigweg het eerste stuk naar 
Purmerend met de trein. Voor bonnen zorgden 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Onderduikadres-
sen, waarvan er ook in Westzaan verscheidene 
waren, kregen extra bonnen uitgereikt. Die waren 
bij overvallen op distributiekantoren buitgemaakt. 

Het Westzaanse verzet werkte hoofdzakelijk op 
kleine schaal. Vanuit het Westzaanse raadhuis wer-
den berichten doorgegeven naar Londen. Men 
saboteerde er de verplichte inlevering van wapens 
en koper. De verplichte collectes voor de ‘Win-
terhulp’, een NSB-organisatie voor maatschappe-
lijke hulpverlening, werkte men zoveel mogelijk 
tegen. In november 1940 bracht de rondgang in 
Westzaan niet meer op dan 73 gulden, de laagste 
opbrengst in de Zaanstreek. De een na laagste 
opbrengst had het kleine Jisp met 141 gulden. 
Burgemeester Jantzen en gemeentesecretaris 
Schoenmaker verstrekten al in de eerste maanden 
van de oorlog een blanco persoonsbewijs voor 
een geheim agent die in Nederland zou worden 
gedropt om hier zijn werk te doen. De agent werd 

echter gevangen genomen. Het onderzoek dat 
volgde kwam hun uiteindelijk te staan op arresta-
tie (1943), internering en ontslag (1944). Een NSB’er 
nam de taak van de burgemeester tijdelijk over. 
Pas na de bevrijding konden ze terugkeren in hun 
oude functie. Burgemeester Jantzen bleef nog 
tot 1951 burgemeester van Westzaan. Secretaris 
Schoenmaker vertrok eerder uit het dorp, omdat 
na alle wederwaardigheden de onderlinge ver-
houding met de burgemeester niet meer in orde 
was gekomen. Hij aanvaardde de functie van waar-
nemend burgemeester in Oudorp.

Niet alle verzetsacties slaagden. Een poging om 
het Westzaanse bevolkingsregister uit het raad-
huis te halen mislukte. Twee jongens gingen de 
secretarie binnen, terwijl een derde bewapend 
met een stengun op de uitkijk stond. Binnen zat 
echter Jan May, de gezagsgetrouwe hulppolitie-
agent. Hij ontdekte de beide jongens en sloot ze 
zonder omwegen op. Er dreigt een zware straf. De 
Westzaanse lakfabrikant Folmer mengde zich er 
echter in. Hij belde de hulpagent op en bewoog 
hem de jongens te laten gaan. Het Westzaanse 
bevolkingsregister bleef echter waar het was. 

Een andere actie slaagde wel. Michiel Smit, een van 
de betrokkenen, vertelde later over de verdwijning 
van een MEA-autobus: ‘Op een gegeven moment 
moesten wij zo’n bus dumpen omdat ie in handen 
van de Duitsers dreigde te vallen. Besloten werd 
de bus te stallen op het erf van Siem Mes aan de 
Watermolenstraat. Maar bij het duwen kwam de 
bus met z’n wielen in het water terecht. De vol-
gende dag zag Mes het gevaarte staan. Hij trok 
wit weg, want als de Duitsers erachter kwamen 
dat het ding bij hem stond, zwaaide er natuurlijk 
wat. Gelukkig had hij als timmerman een takel. 
Daarmee heeft hij de bus achter de oude Coöpe-
ratie kunnen zetten. Om te voorkomen dat hij zou 
worden ontdekt, is de bus toen geheel gecamou-
fleerd.’

De Westzaners zwegen intussen bij voorkeur, 
zowel degenen die in het verzet actief waren 
of onderduikers onderdak verleenden als hun 
buren en kennissen. Het gevaar van verraad was 
te groot. Iedere toevallige bezoeker en iedere 
voorbijganger kon een verklikker zijn. Het plaat-
selijke verenigingsleven zette men voort, zo goed 
en zo kwaad als het ging. Verschillende nieuwe 
verenigingen zagen zelfs het licht. Minstens acht 
toneelverenigingen gaven jaarlijks goed bezoch-
te voorstellingen. Na het laatste applaus volgde 
dan de onmisbare tombola. Hoofdprijs een fiets-
band of een halve mud aardappelen. De nazi’s 
verhinderden de uitvoeringen aanvankelijk niet. 
Pas gaandeweg duldden ze minder. Evenmin 
mengde de bezetter zich graag in de kerkdien-
sten op zondag. Zo bleef het mogelijk dat in de 
zondagse preek zaken aan de orde kwamen waar-
over op weekdagen niet kon worden gesproken. 
De oude Bijbelteksten boden aanknopingspun-
ten genoeg. 
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Dorpsbus rijdt weer 
Voorzien van de beste wensen voor 2021 en voor-
al veel gezondheid en een spoedige start van de 
vaccinaties tegen covid-19 is ook onze dorpsbus 
vanaf 4 januari weer gaan rijden. Wel uiteraard 
met beschermingen voor passagiers en chauf-
feurs in de vorm van ontsmettingsmiddelen, het 
dragen van mondkapjes en het respecteren van 
de 1,5 meter afstand.

Het afgelopen jaar zullen we snel vergeten want 
vanaf april is de bus dus minimaal gebruikt. Aan-

gezien het coronaspook nog volop aanwezig is en 
de vooruitzichten staan en vallen met het vaccine-
ren, zijn er ook passagiers die erg voorzichtig zijn 
en grote afstand bewaren tot hun medereizigers. 
Dit geldt tevens voor sommige chauffeurs op de 
bus die op leeftijd zijn en voor wie de gevolgen 
van een besmetting dus groter is. Maar we blijven 
optimistisch. We weten zeker dat de dagen alweer 
langer worden en dat biedt mooie vooruitzichten.

Martin van ‘t Veer

De feestmaand in coronatijd

Dit jaar moest de feestmaand dus anders. Vorig 
jaar hebben we Sint-Maarten gelopen bij een aan-
tal bewoners van Lambert Melisz. Dat kon dit jaar 
natuurlijk niet, dus hebben we met de kinderen 
binnen in het kinderdagverblijf gelopen. We had-
den de lichten uitgedaan, zodat het een beetje 
donker was, en op verschillende plekken zaten 
leidsters met wat snoep. De kinderen hadden alle-
maal een tasje en liepen met hun lampion naar de 
leidster, zongen een liedje en kregen hun snoepje. 
Na het laatste snoepje ging het licht weer aan en 
mochten ze één snoepje opeten. De rest ging mee 
naar huis. Ook kwam de overbuurman nog manda-
rijntjes brengen voor de kinderen voor Sint-Maar-
ten en ook die gingen in de tasjes mee naar huis.

Sinterklaas werkte dit jaar vanuit huis, dus ook hij 
kon niet bij ons langskomen. Gelukkig kwamen de 
pieten wel langs toen wij niet aanwezig waren. De 
peuters hadden een schoorsteen gemaakt en een 
stoomboot en daar hebben de pieten cadeautjes in 
gedaan. De week voor Sinterklaas hebben we alle-
maal sinterklaasactiviteiten gedaan: pepernoten 
gebakken, pietengym gedaan en de peuters heb-
ben een sinterklaasbaard gemaakt van slagroom. En 
iedereen mocht hun schoorsteen of stoomboot met 
de cadeautje mee naar huis nemen. Zo hadden we 
dus toch een heel leuke sinterklaastijd.

De kerstweek liep helaas ook anders dan we 
gedacht hadden. Midden in de week moesten we 
sluiten in verband met de lockdown. Maar op maan-
dag en dinsdag hebben we nog wel een gezellige 
kerstlunch met de kinderen gehad. Daarna moes-
ten wij van een hoop kinderen voor zeker vijf weken 
afscheid nemen. Gelukkig hadden de kinderen er 
geen last van, maar de ouders en wijzelf hadden het 
er wel moeilijk mee. Maar we slaan ons erdoorheen. 
Het moet goed komen.

Namens Babino wens ik u en een heel goed 
en vooral gezond 2021 toe.

Monique van Westrop
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Het kerkbezoek nam in de oorlogsjaren eerder toe 
dan af. De Westzaanse ‘Onderlinge Brandwaar-
borg Maatschappij’ hield elke zomer getrouw zijn 
verplichte jaarvergadering. Die werd echter slecht 
bezocht door de altijd dreigende avondklok. Na 
tien uur was het spertijd. Wie zich dan buiten liet 
zien werd opgepakt. De toon tijdens de vergade-
ringen was voorzichtig. Pas na de bevrijding kon 
weer alles gezegd worden. Op 27 juli 1945 zou de 
voorzitter verheugd vaststellen dat er weer in volle 
vrijheid vergaderd kon worden. ‘We behoeven niet 
meer zacht te praten of in de zaal rond te zien of er 
ook verraad aanwezig is.’

IJsclub Lambert 
Melisz wacht 
nog steeds op 
vorst
Het heeft al een paar jaar niet hard genoeg gevro-
ren om te kunnen schaatsen, maar bij ijsclub Lam-
bert Melisz geven ze de moed niet op. December 
en januari waren te warm, maar wie weet wat 
februari doet. Een paar dagen met ’s nachts en 
overdag temperaturen onder nul zou het hele sei-
zoen goed kunnen maken. 

Foto Fred Eerenberg
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