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Babel Salon 15 maart 2011: De Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog.   

 

 

Locatie: La Brèche, Wormerveer 

86 bezoekers 

 

Op 15 maart 2011 sprak Piet Bakker, lector cross media Hogeschool Utrecht met Erik Schaap, 

oud gemeenteraadslid en publicist, over de publicaties van laatstgenoemde over de Zaanstreek 

in de Tweede Wereldoorlog. Deze zeer druk bezochte bijeenkomst van de Babel Salon vond 

plaats in Party Centrum La Breche te Wormerveer.  

 

Erik Schaap kreeg belangstelling voor Walraven van Hall, de verzetsheld over wie hij zijn 

eerste publicatie op dit terrein schreef, na lezing van Geert Maks Een kleine geschiedenis van 

Amsterdam. Toen hij vrijwel geen informatie kon vinden over deze held trok hij de stoute 

schoenen aan en schreef hij zelf de biografie Walraven van Hall, Premier van het verzet, die 

op 10 februari 2006 verscheen bij Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Walraven van Hall 

was, met zijn broer Gijs (de latere burgemeester van Amsterdam), verantwoordelijk voor de 

financiering van een belangrijk deel van de illegaliteit. Het begon met steun aan gezinnen van 

zeelieden en daarna volgde uitbreiding naar andere groepen zoals ondergedoken joden en NS-

medewerkers die de spoorwegstaking van 1944/1945 in stand hielden. Walraven van Hall  

werd verraden en is op 12 februari 1945 in Haarlem gefusilleerd.  

Schaap schreef ook over zes andere Zaanse verzetshelden in Vrijgevochten (gepubliceerd bij 

reeds genoemde uitgeverij in mei 2008) Daarin schetst hij, aan de hand van portretten van de 

fabrieksarbeider Piet Bosboom, dominee Jan Eikema, de Engelandvaarders Dré Ausems en 

George Jambroes en de houthandelaars Jaap Buijs en Remmert Aten, de Zaanse inbreng aan 

het nationale verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Piet Bakker signaleert Schaaps 

eenzijdige belangstelling voor helden, terwijl we inmiddels door Chris van der Heijdens Grijs 

verleden weten dat de verhoudingen tijdens WO-II niet zo zwart-wit lagen: het heldendom 

was dun gezaaid.  

Schaap stelt hiertegenover dat het verzet in de Zaanstreek sterker en beter was georganiseerd 

dan elders in Nederland. Vanuit de zaal wordt naar voren gebracht dat de Zaanstreek niet 

alleen vooraan stond in het verzet maar dat Zaandam de  proefgemeente was voor de 

evacuatie van de joodse inwoners ter uitzetting naar de getto's.
1
 De getto’s vereenvoudigden 

de daaropvolgende deporatie naar de vernietigingskampen. In januari 1942 ging de proef van 

start, en in totaal zijn 180 van de 320 ‘voljoodse’ Zaanse inwoners vermoord.   

Aan deze zwarte bladzijden van de Zaanse oorlogsgeschiedenis besteedt Schaap uitvoerig 

aandacht op de  website ‘Joods Monument Zaanstreek’ (www.joodsmonumentzaanstreek.nl), 

die hij samen met Pim Ligtvoet heeft opgezet. Op deze website, die nog steeds wordt 

aangevuld, staan per (voormalige) Zaanse gemeente de joodse inwoners beschreven die 

slachtoffer waren van de evacuaties/deportaties tussen januari-april 1942, degenen die daar 

niet onder vielen en wel in een van de Zaanse gemeenten woonden of werkten en de Joodse 

onderduikers in de Zaanstreek. Het is een sinistere, op feiten gebaseerde website.  

 

De belangstelling van Schaap voor de slachtoffers van de Holocaust zal ook naar voren 

komen in het boek gewijd aan de huisartsenfamilie Eisendraht, dat over een aantal jaren zal 
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verschijnen. Schaap heeft al vele gesprekken over de familie gevoerd en dagboeken en 

notities van dochters en andere familieleden bestudeerd. Niet iedereen is bereid tot het voeren 

van zulke gesprekken, omdat het verleden te pijnlijk is of omdat men het gewoonweg is 

vergeten. Schaap is dankbaar voor iedere nieuwe inlichting over de familie Eisendraht.  

 

In de bibliotheek van Zaandam staat een serie boeken over de Zaanstreek in de Tweede 

Wereldoorlog, die van zeer verschillend niveau zijn maar blijk geven van de grote 

belangstelling voor dit deel van de Zaanse geschiedenis. Binnen het onderwijs is de interesse 

tanende, maar getracht wordt om met gebruik van digitale middelen de aandacht van de jeugd 

weer te vestigen op de gebeurtenissen in WO-II. Gewezen wordt nog op de website voor 

VMBO-scholieren, Wally van Hall. Bankier van het verzet, die op 3 september 2010 in het 

Verzetsmuseum in Amsterdam is gelanceerd. Het verhaal rond Walraven van Hall 

(www.walravenvanhall.nl) wordt daar,  aantrekkelijk en aansprekend voor kinderen,  

gepresenteerd met filmpjes, familiefoto’s en een stripverhaal.   

http://www.walravenvanhall.nl/

