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Voorwoord 
Iedereen die meer te weten wil komen over de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan 
het juiste adres. Het Gemeentearchief Zaanstad beheert naast de archieven van de voormalige 
Zaangemeenten en de Gemeente Zaanstad zelf, ook archieven van particulieren, bedrijven, 
verenigingen en kerken uit de Zaanstreek. Samen met de beeldbank, filmcollectie en bibliotheek 
vormen zij een belangrijk deel van het geheugen van de Zaanstreek.  
 
Dankzij het internet kunt u tegenwoordig veel informatie online vinden en start uw onderzoek meestal 
thuis. Wanneer u bijvoorbeeld ’Tweede wereldoorlog’ intypt op onze website archief.zaanstad.nl, 
krijgt u al een goed beeld van de informatie die hier te vinden is. U ziet meteen dat er meer dan 2000 
afbeeldingen beschikbaar zijn in de beeldbank, naast tientallen archieven en honderden publicaties. 
 
Deze onderzoeksgids helpt u om uw weg te vinden door al dat historisch materiaal. De gids is opgezet 
aan de hand van de belangrijkste onderwerpen, elk hoofdstuk geeft informatie en tips voor uw 
onderzoek. Aan het einde van de gids is een overzicht te vinden met begrippen en organisaties die u 
tegen kunt komen bij uw onderzoek. Uiteraard kunt u ook altijd een beroep doen op de medewerkers 
van het gemeentearchief. Zij geven u graag advies bij het zoeken naar informatie. 
 
Het bronnenoverzicht in deze gids is uiteraard een momentopname, gemaakt op basis van onze 
collecties in het begin van 2021. Het gemeentearchief krijgt regelmatig schenkingen uit particulieren 
collecties die vaak een zeer welkome en aangename toevoeging zijn voor de archiefcollectie. Zonder 
deze schenkingen, van bijvoorbeeld oud-verzetsstrijders zou deze gids niet tot stand zijn gekomen. 
Omdat er nog regelmatig nieuwe stukken aan de archiefcollectie worden toegevoegd, kunt u voor het 
meest recente overzicht het beste kijken op onze website. 
 
Mocht u zelf nog stukken thuis hebben liggen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog in 
de Zaanstreek, of natuurlijk uit een andere periode van de andere Zaanse geschiedenis, dan zou het 
fijn zijn als u deze aan ons zou willen aanbieden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het 
gemeentearchief. 
 
Deze gids is digitaal voor u beschikbaar op onze website: archief.zaanstad.nl.  

 

Ik wens u veel succes bij uw onderzoek! 

Frans Hoving,      

Gemeentearchivaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archief.zaanstad.nl/
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Het Gemeentearchief Zaanstad 

Wat doet het Gemeentearchief Zaanstad?  

Het Gemeentearchief Zaanstad is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van archieven van de 

voormalig Zaangemeenten Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, 

Zaandam en Zaandijk. In 1974 fuseerden deze gemeenten samen tot de Gemeente Zaanstad. Ook 

beheert het gemeentearchief de archieven van de gemeente Oostzaan. Naast overheidsarchieven 

beheert het gemeentearchief een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, 

verenigingen en kerken uit de Zaanstreek. Samen met de collecties historische foto’s, films, boeken en 

kranten geven deze archieven een prachtig beeld van de Zaanstreek en haar bewoners.  

Het gemeentearchief beheert meer dan 750 archieven uiteenlopend van het particuliere archief van 

de familie Bruynzeel tot het overheidsarchief van de Gemeente Zaandam. Er kan onderscheid worden 

gemaakt tussen verschillende soorten archieven; overheidsarchieven (zoals de archieven van 

gemeentebesturen, het kadaster en waterschappen) en particuliere archieven (zoals de archieven van 

bedrijven, verenigingen en kerken). Daarnaast zijn er nog collecties, dit zijn archieven die zijn 

samengesteld door particulieren die een verzameling documenten over een bepaald onderwerp 

hebben aangelegd. In principe zijn al deze archieven gratis te raadplegen. Bij de raadpleging van 

bovengenoemd archiefmateriaal zijn zaken als openbaarheid en de materiële staat van toepassing. 

Hierover kunt u meer lezen op onze website en op pagina 14 van deze onderzoeksgids. 

Naast het bekijken van archiefstukken kunt u ook een kijkje nemen in onze bibliotheek met meer dan 

22.000 publicaties over de geschiedenis van de Zaanstreek. Natuurlijk kunt u ook kijken op onze 

beeldbank, hier staan meer dan 150.000 afbeeldingen. Een deel van deze afbeeldingen op de 

beeldbank is, vanwege auteursrecht, alleen op locatie te bekijken. 

Het gemeentearchief organiseert ook regelmatig exposities op haar website en tentoonstellingen in 

de publiekshal van het stadhuis. 
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Digitaal contact 
De website van het Gemeentearchief Zaanstad heeft een chatfunctie waarbij u vragen kunt stellen 

over uw onderzoek. Wanneer u iets niet kunt vinden, niet weet waar u moet beginnen of even vast zit 

met uw onderzoek kunt u chatten met een medewerker.  

 

De chatfunctie is vooral bedoeld voor korte en snelle vragen. Als u grotere onderzoeksvragen hebt, die 

langere tijd in beslag nemen, dan is het prettig als u deze vragen via de mail stelt of even belt.  

U kunt dit doen via het contactformulier op onze website (archief.zaanstad.nl) of door te mailen naar 

gemeentearchief@zaanstad.nl. Als u ons telefonisch wilt bereiken kan dat op: 075-655 22 33. 

Bezoek 
Wanneer u archieven in wilt zien kunt u een bezoek brengen aan het gemeentearchief. Het 

Gemeentearchief Zaanstad bevindt zich in het stadhuis van de Gemeente Zaanstad (Stadhuisplein 

100). Het stadhuis bevindt zich naast het NS-Station Zaandam. Voor de actuele openingstijden kunt u 

het beste kijken op onze website. 

Wanneer u het gemeentearchief voor het eerst bezoekt vragen wij u om een 

bezoekersregistratieformulier in te vullen. Voor deze registratie moet u een geldig identiteitsbewijs 

meenemen. Als u dit heeft gedaan krijgt u een persoonlijk bezoekersnummer. Dit nummer kunt u 

voortaan gebruiken bij het aanvragen van stukken. 

Sociale Media 

Als u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws, recente ontwikkelingen en bijzondere 

vondsten in het Gemeentearchief, dan kunt u ons volgen op de volgende Sociale media: 

Facebook:  @ArchiefZaanstad 

Instagram:  @gemeentearchief_zaanstad 

Twitter:  @ArchiefZaanstad 

Open data  

Het Gemeentearchief Zaanstad biedt haar toegangen, nadere toegangen per inventarisnummers en 

collecties aan als open data. Dat houdt in dat de gegevens vrij beschikbaar zijn met een minimum aan 

beperkingen. Het gaat hierbij om openbare informatie, waar geen auteursrecht of andere rechten van 

derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de 

publieke taak. Personen en organisaties kunnen de open data vrij gebruiken, al dan niet voor 

commerciële doeleinden.  

De open data van het Gemeentearchief Zaanstad zijn te gebruiken onder de licentie CC BY 4.0 

Naamsvermelding. Dat wil zeggen dat u vrij bent het werk te delen, te kopiëren, te bewerken, te 

veranderen, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. Wel dient u de maker 

van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of er veranderingen 

zijn toegevoegd. Als u een dataset wilt harvesten, kunt u het beste contact met ons opnemen door te 

mailen naar gemeentearchief@zaanstad.nl. 

  

 

U kunt nu chatten met een van onze 

medewerkers. 

https://archief.zaanstad.nl/
mailto:gemeentearchief@zaanstad.nl
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Hoe doet u archiefonderzoek?  

Het doen van onderzoek kan soms erg lastig zijn. Als u dit voor de eerste keer doet bijvoorbeeld. Om 

u op weg te helpen hebben wij een aantal stappen op een rij gezet die u kunt gebruiken als richtlijn 

om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast volgt nog een introductie over de opbouw van archieven 

en de informatie die u daarin kunt vinden. 

Doel onderzoek  

Waarom doet u precies onderzoek? Voor u begint met het onderzoek moet u nadenken wat u precies 

wilt weten. Bent u op zoek naar algemene informatie? Of heeft u een specifieke onderzoeksvraag waar 

u meer informatie over wilt hebben? Door het onderzoek af te bakenen kunt u gerichter op zoek naar 

informatie en is zo de kans groter dat u de informatie vindt waar u naar op zoek bent.  

Wanneer u begint aan het onderzoek is het verstandig om een aantal vragen te stellen.  

Naar wie of wat bent u op zoek? Wanneer u onderzoek doet naar een bepaalde persoon of bepaald 

onderwerp is het handig u af te vragen wat u precies zoekt. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een 

persoon uit de Zaanstreek kunt u zich de vraag stellen; Waar zou de informatie kunnen liggen die u 

zoekt? Dan zal u snel terecht komen bij het Gemeentearchief Zaanstad. Hier is de kans het grootst dat 

u informatie over deze persoon tegenkomt. Het is ook handig om u af te vragen wanneer deze 

informatie tot stand is gekomen. 

Voorbereiden 

Wanneer u wilt starten met het onderzoek is het handig om op te schrijven wat u al weet. Als u 

bijvoorbeeld al eigen gevonden informatie meeneemt naar een archiefinstelling kunnen medewerkers 

u eventueel verder helpen aan de hand van deze informatie. U kunt bijvoorbeeld kijken in 

trouwboekjes of in gesprek gaan met een (ouder) familielid om te achterhalen wat zij weten. 

Het is ook verstandig om u van te voren in te lezen in het onderwerp waar u onderzoek naar wilt doen. 

Als u onderzoek wilt doen naar de Tweede Wereldoorlog is het handig om basiskennis te hebben van 

het onderwerp. U kunt bijvoorbeeld algemene informatie opzoeken via Wikipedia, Google of u kunt 

op zoek gaan naar boeken over de Tweede Wereldoorlog in de bibliotheek van het gemeentearchief. 

Wanneer u basiskennis heeft over het doen van onderzoek en het onderwerp waar u meer informatie 

over wilt weten zal het onderzoek eenvoudiger verlopen. In het begin is het handig om breed te zoeken 

en daarna steeds meer te richten om de bepaalde onderzoeksvraag. Als u niet zo goed weet waar u 

precies moet zoeken. Nadat u meer kennis krijgt over het onderwerp kunt u steeds gerichter gaan 

zoeken om het antwoord op uw onderzoeksvraag te vinden. 

Om bronnen te zoeken die kunnen helpen bij het onderzoek is het belangrijk om gebruik te maken van 

trefwoorden en zoektermen. Door bepaalde woorden te gebruiken is het mogelijk om efficiënter 

informatie te vinden. In deze onderzoeksgids worden een aantal trefwoorden genoemd die u 

eventueel kunt gebruiken bij uw onderzoek. Wanneer u voorbereidend werk heeft gedaan is het 

handig om ook deze informatie op een rij te zetten. Deze informatie zou u in het vervolg kunnen helpen 

bij uw onderzoek. Het is belangrijk dat u altijd opschrijft waar bepaalde bronnen zijn gevonden, welke 

trefwoorden u heeft gebruikt en waar u bent gebleven. Wanneer u op een later tijdstip verder wilt 

gaan met het onderzoek of wanneer u wilt weten waar u bepaalde informatie had gevonden, kunt u 

op deze manier de bronnen terugvinden en uw onderzoek vervolgen. 
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Archiefonderzoek 

Als we spreken over archief bedoelen we het totaal aantal documenten dat is gemaakt of ontvangen 

door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken ontstaan door het functioneren van 

een instelling, persoon of groep personen. In deze archiefstukken staan de belangrijke gegevens die 

zijn vastgelegd om te worden bewaard, omdat zij vanwege het proces waaruit zij voortkomen kunnen 

dienen als bewijs, om bijvoorbeeld verantwoording af te leggen. Archieven kunnen natuurlijk ook een 

cultuurhistorische waarde hebben en daarom bewaard worden. Naast documenten kunnen 

archiefstukken ook voorkomen in de vorm van dossiers, brieven, kaarten, foto’s, films et cetera. De 

archiefstukken worden in een toegankelijke staat gebracht door het toevoegen van toegangen en 

andere hulpmiddelen.1 

Soms zijn archiefstukken digitaal beschikbaar, maar niet altijd. Wanneer bepaalde stukken niet digitaal 

beschikbaar zijn moet u op locatie onderzoek gaan doen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld bij 

archiefinstellingen terecht in de studiezaal. Hier vindt u niet alleen archiefmateriaal, maar ook boeken 

en beeldmateriaal dat u van dienst kan zijn bij uw onderzoek. Als u stukken heeft gevonden bij een 

archiefstelling die u graag zou willen inzien kunt u deze opvragen en vervolgens inzien op de studiezaal. 

De studiezaal is een ruimte waar u geholpen kunt worden met uw onderzoek en waar u originele 

stukken in kunt zien.  

Vaak kunt u in archieven eenvoudig zoeken, op trefwoord of naam en uitgebreid zoeken. De 

uitgebreide optie kan vaak erg handig zijn om dingen uit te sluiten. Als u op zoek bent naar een persoon 

die rond 1905 is geboren kunt u de datering aanpassen bij het zoeken, als u zoekt vanaf het jaar 1900 

scheelt dat vaak veel resultaten die voor uw zoektocht niet bruikbaar zijn. Vaak kunt u ook nog 

aangeven naar welk type document u wilt zoeken. Bijvoorbeeld een geboorteakte, overlijdensakte 

enzovoorts. Ook het sorteren op bijvoorbeeld achternaam, voornaam of datum van de stukken, kan u 

helpen de informatie die u zoekt sneller te vinden. 

Wanneer u archiefonderzoek doet moet u er rekening mee houden dat de stukken in archieven vaak 

zijn geordend op de manier waarop zij zijn opgemaakt. Archieven bevatten namelijk de oude 

administratie van overheden, bedrijven en particulieren. Archieven zijn dus niet altijd geordend op 

onderwerp of chronologische volgorde. Komt u er niet uit? Vraag de archivaris op de studiezaal! 

U moet er rekening mee houden dat het zoeken met trefwoorden niet altijd het gewenste resultaat 

kan opleveren. In sommige gevallen zijn andere woorden en benamingen gebruikt in de titels van de 

stukken. Bij het zoeken op het trefwoord ‘Tweede Wereldoorlog’ of ‘verzet’, zult u allerlei informatie 

vinden over de Tweede Wereldoorlog, echter zijn er nog veel meer archieven of delen van archieven 

die informatie over de Tweede Wereldoorlog bevatten zonder dit trefwoord in de titel te hebben 

staan. U zoekt namelijk in eerste instantie in de beschrijving van de archiefstukken. Later bekijkt u de 

stukken zelf.  

Wanneer u onderzoek doet in of over een bepaalde regio is het handig om ook te kijken naar 

historische verenigingen en genootschappen. Deze hebben vaak al onderzoek gedaan naar bepaalde 

onderwerpen in de regio. In de Zaanstreek zijn meerdere van dit soort verenigingen en 

genootschappen, deze zijn eenvoudig te vinden via internet. Een overzicht van deze historische 

verenigingen vindt u terug op pagina 92 van deze onderzoeksgids. 

                                                           
1 Ontsluiten - ArchiefWiki. (z.d.). Archiefwiki. https://www.archiefwiki.org/wiki/Ontsluiten 
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Opbouw archieven 

Inventarissen2 3  

Wanneer u onderzoek gaat doen in een archief komt u al snel bij de inventarissen terecht. De 

inventarissen zijn een systematisch toegangssysteem. U kunt in de inventarissen zoeken op 

trefwoorden in de beschrijvingen, via de inhoudsopgave en via het archiefschema. Ook kunt u zoeken 

op archiefnummer en Inventarisnummer. Iedere archieftoegang heeft een uniek nummer en daarbij 

ook een inleiding op het archief. U vindt een overzicht van welke archiefstukken in de toegang te 

vinden zijn. 

Als u informatie zoekt over de Tweede Wereldoorlog kunt u dit als trefwoord intypen bij de 

inventarissen. U krijgt vervolgens alle resultaten te zien waar deze woorden inzitten. Het kan daarom 

handig zijn om verschillende trefwoorden te gebruiken wanneer u naar bepaalde informatie op zoek 

bent. Bijvoorbeeld als u informatie zoekt over uw opa die moest werken in Duitsland tijdens de oorlog. 

U kunt natuurlijk op Tweede Wereldoorlog zoeken maar dan vindt u mogelijk teveel resultaten. Als u 

op arbeidsinzet zoekt vind u al meer gerichte archieven met eventuele informatie die u zoekt. Maar 

het is belangrijk om meerdere trefwoorden te gebruiken, u kunt ook informatie vinden onder 

tewerkgesteld, Arbeidseinsatz, arbeidsbureau of dwangarbeid. Het kan ook handig zijn om gebruik te 

maken van het asterisk teken (*). Dit is een hulpmiddel om uw zoekbereik te vergroten. Als u 

bijvoorbeeld zoekt op ’Arbeid*’ vindt u niet alleen stukken met het woord arbeid, maar ook 

arbeidsbureau, Arbeidseinsatz enzovoorts. Het zoeksysteem vult het woord zelf aan.  

Als u op een archieftoegang klikt vind u een overzicht van wat hier te vinden is.  

 De kenmerken van het archief: de omvang, de openbaarheid en de periode die de stukken in 

het archief beslaan. 

 Een korte inleiding met informatie over de archiefvormer, een verantwoording en eventueel 

informatie over de inhoud. 

 Een overzicht van alle inventarisnummers 

 

Indexen 

In sommige gevallen is er ook een index, de index is een systeem waarbij u op naam, onderwerp of 

adres kunt zoeken in de archieven. Vaak vind u hier persoonsgegevens als geboortedata, 

geboorteplaatsen, sterfdata enzovoorts, maar bijvoorbeeld ook adressen. De index is een selectie, dat 

betekent dat niet alle informatie uit alle archieven hier in staan.   

Wanneer u onderzoek doet en gebruik maakt van een index is het goed om te weten dat hier fouten 

in kunnen staan. Vaak zijn de gegevens letterlijk overgenomen van de documenten. Het kan zijn dat er 

schrijffouten in de documenten staan. Bij het ontstaan van indexen zijn de gegevens niet altijd 

gecontroleerd. In het geval van fouten in de persoonsgegevens van documenten, incorrect of 

onvolledig, zijn deze ook zo overgenomen in de index. 

 

 

 

 

                                                           
2 Inventarisnummer - ArchiefWiki. (z.d.). Archiefwiki. https://archiefwiki.pleio.nl/wiki/Inventarisnummer 
3 Archiefinventaris - ArchiefWiki. (z.d.). Archiefwiki. https://archiefwiki.pleio.nl/wiki/Archiefinventaris 
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Openbaarheid 

In principe zijn alle archieven openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Ieder archief heeft eigen 

beperkingen voor de openbaarheid. Deze openbaarheidsbeperkingen kunnen voor zowel 

overheidsarchieven als kerkelijke, particuliere en bedrijfsarchieven gelden. De toegang van deze 

archieven kan op grond van de Archiefwet 1995 en de AVG worden beperkt.   

 

In het geval van de beperkingen gaat dit om: 

 De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (de AVG) 

 De kans op onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden 

 De veiligheid van de Staat 

Over het algemeen zijn alle archieven met informatie uit de Tweede Wereldoorlog openbaar. Normaal 

gesproken vervallen beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden als deze 75 jaar oud zijn. 

Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen met betrekking tot deze stukken. Bijvoorbeeld stukken over 

lidmaatschap bij de NSB en collaboratie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Deze beperking is 

gebaseerd op de privacy van eventueel nog levende personen. Voor de meest recente informatie over 

openbaarheid kunt u het beste kijken in de inventarissen van de website van het Gemeentearchief 

Zaanstad.  

In sommige gevallen kunt u toch inzage krijgen in niet openbare documenten. Bijvoorbeeld als u familie 

bent en schriftelijke toestemming hebt van uw familielid. In andere gevallen kan het zijn dat het 

betreffende familielid al is overleden. Dan is het mogelijk de stukken in te zien als u kunt aantonen dat 

het familielid is overleden. Denk hierbij aan een akte van overlijden, overlijdensadvertentie of 

rouwkaart. 

Materiële staat  

In sommige gevallen is het niet mogelijk de stukken in te zien vanwege de materiële staat van de 

stukken. Indien stukken in slechte materiële staat verkeren, kunnen deze niet worden geraadpleegd 

door een bezoeker. Dit is bedoeld om verdere beschadigingen aan de stukken en dus verlies aan 

informatie te voorkomen. 

In het geval dat een stuk in slechte materiële staat verkeert en niet aangevraagd kan worden, wordt 

dit vermeld bij de inleiding van de archieftoegang. Ook krijgt u een melding hierover als u het stuk 

probeert aan te vragen via de website.  
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Zoektips 4  
Er zijn bepaalde manieren om handiger te zoeken in archieven. Eerder bij de stukken over inventarissen 

en indexen is hier al iets over gezegd. Hieronder volgt een overzicht van zoektips die u kunt gebruiken 

bij uw onderzoek in het algemeen. 

 Wanneer u op een achternaam zoekt bijvoorbeeld, bij de naam ’van der Bij’, moet u rekening 

houden op verschillende schrijfwijzen. Het kan zo zijn dat u resultaten vind in de index onder 

’Bij of By’.   

 

 Zoeken met een asterisk teken ( * ) zorgt ervoor dat er een willekeurig aantal tekens wordt 

aangevuld. Bijvoorbeeld: Als u zoekt op archief*, dan vind u niet alleen stukken met het 

trefwoord archief maar ook: Archiefstuk, archiefkaart enzovoorts.  

 

 Zoeken met een vraagteken ( ? ) zorgt ervoor dat een enkel teken wordt vervangen. 

In sommige gevallen wordt in plaats van een vraagteken ook een underscore ( _ ) gebruikt. 

Bijvoorbeeld: Als u niet weet hoe u een bepaalde naam moet schrijven. De naam Brandon kan 

ook worden geschreven als Brendan. Door het vraagteken te gebruiken en te zoeken met 

Br?nd?n vindt u zowel Brandon als Brendan.  

 

 Zoeken met aanhalingstekens zorgt ervoor dat de serie woorden in de exacte volgorde zoals u 

ze heeft getypt worden gezocht. Als u zoekt naar ’verzet in Zaandam‘ vind u de woorden in 

exact die volgorde. Let hierbij wel op, u zoekt alleen in de door u aangegeven volgorde, de 

kans bestaat dat u hierdoor minder resultaten treft.  

 

 Probeer altijd verschillende zoektermen uit. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar informatie 

over het verzet, kunt u zoektermen gebruiken als sabotage; gewapend verzet; verzetsstrijder; 

overvallen, enzovoorts. Bij elk hoofdstuk in de onderzoeksgids zijn een aantal trefwoorden 

genoemd die u kunt gebruiken bij uw onderzoek. 

  

                                                           
4 Hulp en tips bij zoeken in archieven - BHIC. (z.d.). BHIC. http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/hulp-en-tips-bij-zoeken-in-

archieven 
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Studiezaal 
Zoals eerder vermeld kunt u bij archiefinstellingen terecht op de studiezaal. Hier kunt u originele 

stukken aanvragen en inzien. De meeste archiefinstellingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. 

Het kan per archiefinstelling verschillen hoe de studiezaal werkt. De meeste instellingen zullen een 

bezoekersreglement hebben waar de huisregels en algemene informatie over het bezoeken van de 

studiezaal in staat. Voor u naar de studiezaal gaat of een afspraak maakt is het handig deze door te 

lezen.  

In het geval van het Gemeentearchief Zaanstad is de studiezaal vrij toegankelijk. Als u het 

gemeentearchief wilt bezoeken wordt u verzocht een afspraak te maken, hierdoor kunnen de stukken 

alvast klaar worden gelegd. Er wordt verzocht minimaal 24 uur van te voren aan te geven dat u graag 

langs wilt komen. Bezoekers worden altijd geregistreerd, bij inzage van archiefstukken wordt gevraagd 

om legitimatie. Voor actuele informatie met betrekking tot openingstijden en het maken van een 

afspraak kunt u het beste kijken op de website. 

Het aanvragen van stukken zelf is relatief eenvoudig, dit kunt u doen via de website van het 

Gemeentearchief Zaanstad. U kunt van te voren thuis de stukken aanvragen of op de studiezaal zelf.  

Wanneer u thuis stukken aanvraagt klik dan op het inventarisnummer (dossiernummer) dat u wilt 

aanvragen. U krijgt vervolgens onderstaand beeld. Als u op het icoon ‘mapje’ drukt krijgt u het 

aanvraag formulier in beeld. Als u het goede stuk heeft geselecteerd kunt u dit bevestigen door op 

‘Stukken aanvragen’ te drukken. Vervolgens krijgt u een nieuw scherm in beeld waar u uw gegevens 

kunt invullen. U kunt meerdere archiefstukken tegelijkertijd aanvragen.  
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Hier vult u uw gegevens in, uw naam, email, pasnummer en de datum. Eventueel kunt u een opmerking 

plaatsen bij uw aanvraag. Indien u nog geen pasnummer van het Gemeentearchief Zaanstad heeft vul 

dan ‘1-100’ in. Bij uw eerste bezoek aan de studiezaal krijgt u een pasnummer. Bovenaan het 

aanvraagscherm staat een lijst met de stukken die u wilt aanvragen, controleer deze voor u de 

aanvraag verstuurt. Klik vervolgens op ‘versturen’. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd ligt het 

aangevraagde archiefstuk voor u klaar op de studiezaal.   
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Wanneer u op de studiezaal zelf een aanvraag doet werkt het vrijwel hetzelfde als het vooraf online 

aanvragen van archiefstukken. U heeft dan hoogstwaarschijnlijk al een pasnummer gekregen van een 

van de studiezaalmedewerkers. Het aanvraagformulier is anders dan wanneer u thuis een aanvraag 

doet. Nadat u op het icoon ‘mapje’ heeft geklikt krijgt u onderstaand formulier in beeld. Hier vult u uw 

pasnummer in en eventueel kunt u een opmerking plaatsen bij uw aanvraag. Klik vervolgens op 

‘aanvragen’. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd haalt een van de medewerkers de door u 

aangevraagde stukken uit het depot.  

  

 

Op de studiezaal is internet en wifi aanwezig. Ook heeft u de mogelijkheid archiefstukken te laten 

kopiëren, echter moet hierbij wel rekening worden gehouden met de openbaarheid en de materiele 

staat van de stukken. Kopieën worden gemaakt aan de hand van een vast tarief dat door de gemeente 

Zaanstad is vastgesteld. Wanneer u ergens een kopie van wilt hebben kunt u dit aanvragen bij een van 

de medewerkers van de studiezaal. De medewerkers zullen vervolgens de kopieën voor u verzorgen. 

Stukken groter dan A3 worden gekopieerd door een extern bedrijf. Betaling van de kopieën kan 

uitsluitend per PIN bij de balie van het gemeentearchief. 

 

  



16 
 

De Zaanstreek in oorlogstijd 

Waar kunt u onderzoek doen en wat kunt u vinden?  
Bijna elk onderzoek begint via het internet. Wanneer u op zoek bent naar informatie over de 

Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog komt u al snel terecht bij het Gemeentearchief Zaanstad. Het 

gemeentearchief heeft veel bronnen over de Tweede Wereldoorlog.  

Er bestaat niet zoiets als een archief ’Tweede Wereldoorlog in de Zaanstreek’. De informatie over de 

Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog is te vinden bij verschillende instellingen en in verschillende 

archieven. Hieronder volgt een overzicht van informatie die te vinden is in combinatie met algemene 

informatie over verschillende onderwerpen.  

Let op! Archieven van Wormerland en de voormalig gemeenten van Wormerland, onder andere 

Wormer, Wijdewormer en Jisp, liggen bij het Waterlands Archief. Het Gemeentearchief Zaanstad heeft 

wel verschillende stukken uit particulier archief betreffende deze gemeenten. 

Algemene informatie 
Ook aan de Zaanstreek is de Tweede Wereldoorlog niet voorbij gegaan. Het leven in de Tweede 

Wereldoorlog was niet gemakkelijk. In de Zaanstreek had men te maken met collaborateurs, 

zwarthandelaren, honger, kou, de vervolging van Joden, acties van het verzet en represailles van de 

Duitse bezetter. Gedurende de oorlogsjaren is hierover allerlei informatie vastgelegd door personen, 

bedrijven en overheden. Informatie over het verzet is vaak pas na de oorlog vastgelegd. Het verzet 

wilde niet veel informatie vastleggen voor het geval een verzetsgroep of leden hiervan gearresteerd 

zouden worden door de Duitse bezetter. Deze informatie vindt u terug in verschillende archieven, 

waaronder bij het Gemeentearchief Zaanstad. 

Archieven 

In overheidsarchieven vind je voornamelijk informatie over de rol van de gemeentebesturen tijdens 

de oorlogsjaren. Vaak staat hier informatie over de correspondentie met andere gemeenten en de 

Duitse bezetter. Daarnaast ook informatie over financiën, eigendom van panden, arbeid, 

personeelsadministratie en openbare orde. Omdat overheidsinstellingen vaak een uitgebreide 

administratie hebben bijgehouden zijn de overheidsarchieven een belangrijke bron als u onderzoek 

doet naar de Tweede Wereldoorlog. 

In politiearchieven vind u allerlei informatie. Vooral de dag- en nachtrapporten zijn zeer interessant. 

Hier vind u informatie over personen die aangifte doen, gearresteerd zijn en andere bijzonderheden 

waar de politie mee te maken had. Door politiearchieven te raadplegen kunt u een goed beeld krijgen 

van de dagelijkse leven en de werkzaamheden van de politie. Maar er zijn ook bijzondere inschrijvingen 

te vinden die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld arrestaties van 

verzetsstrijders of het niet kunnen tonen van een persoonsbewijs. 

In kerkelijke archieven vind je voornamelijk ledenadministraties, informatie over financiën en notulen 

van vergaderingen. Deze archieven kunnen een interessant beeld geven in het dagelijks leven van 

mensen en kerkelijke organisaties tijdens de oorlogsjaren. Bij enkele kerkelijke archieven vind u 

informatie over hulpacties, voedselvoorziening en hongertochten. 
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In particuliere archieven en collecties vind je voornamelijk informatie over het verzet, de bevrijding, 

het dagelijks leven en collaboratie. Particulieren hebben voornamelijk na de oorlog veel beschreven 

over verzetsacties en verzetsdaden van de verzetsgroepen waar zij deel van uit maakten. Zo vindt u 

bijvoorbeeld informatie over welke daden het verzet heeft verricht, hoe zij tewerk gingen en waarom 

zij bepaalde dingen deden. In sommige gevallen hebben mensen dagboeken bijgehouden tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Het bekendste voorbeeld hiervan is het dagboek van Anne Frank. Zij kwam, 

zoals u wel weet, uit Amsterdam. Maar er zijn ook veel minder bekende dagboeken en verslagen van 

mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Deze zijn vaak terecht gekomen in de collecties van 

archiefinstellingen. 

Bibliotheek  

De bibliotheek van het Gemeentearchief Zaanstad is een zeer interessante bron van informatie als u 

onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog. De bibliotheek van het gemeentearchief omvat 

duizenden publicaties uit en over de Zaanstreek, maar ook boeken van Zaanse schrijvers of personen 

die een relatie met de Zaanstreek hebben (gehad). Ook hier moet u rekening houden met 

auteursrecht. Een deel van deze publicaties bevat informatie over de Tweede Wereldoorlog. Helaas is 

nog niet alles gedigitaliseerd, maar u kunt de publicaties inzien op de studiezaal van het 

gemeentearchief.  

Het Gemeentearchief Zaanstad beheert een krantendatabase waar meer dan 10.000 kranten uit de 

jaren 1940 tot en met 1945 op staan. Deze kranten zijn zowel reguliere publicaties als illegale kranten 

die door het verzet werden verspreid. Voorbeelden van kranten zijn: De Zaanbode, De Zaanlander, en 

het illegale blad De Typhoon. De Zaanlander en De Typhoon zijn volledig gescand en digitaal 

beschikbaar voor u. 

Beeldmateriaal over de Zaanstreek  

Wie op zoek is naar foto’s of ander beeldmateriaal van de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog 

komt als snel terecht bij de beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad. Wie bij de zoekfunctie van 

de beeldbank ’Tweede Wereldoorlog’ intypt ziet honderden foto’s, documenten, poster en nog veel 

meer. Het gemeentearchief beheert een prachtige collectie aan beeldmateriaal uit en over de 

Tweede Wereldoorlog.  

Bij beeldarchieven krijgt u te maken met auteursrechten. In het geval van het Gemeentearchief 

Zaanstad kunt u bepaalde stukken alleen inzien op de studiezaal. Deze kunt u niet vanuit huis inzien 

vanwege de auteursrechten die nog op de afbeeldingen berusten. U kunt dus het beste naar het 

gemeentearchief toekomen om afbeeldingen te bekijken. Sommige afbeeldingen in de beeldbank van 

het gemeentearchief kunt u vrij downloaden, deze zijn vrij van auteursrechten en kunt u dus voor 

zowel privégebruik als voor publicatie gebruiken. Echter moet u daarbij wel de bron van de afbeelding 

vermelden.  

De beeldbank is een digitaal beeldarchief wat u bij de meeste archiefinstellingen tegen komt. Op de 

beeldbank staan vaak foto’s, prentbriefkaarten, prenten en tekeningen, kaarten, affiches en meer. 

Wanneer u onderzoek doet naar bepaalde onderwerpen kan het erg interessant zijn eens een kijkje te 

nemen in de beeldbank van een archiefinstelling. Het zou zomaar kunnen dat er afbeeldingen 

beschikbaar zijn over het onderwerp waar u informatie over zoekt. Foto’s of oude tekeningen kunnen 

een interessante aanvullende bron van informatie zijn. 
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Als u zoekt naar afbeeldingen in de beeldbank van het gemeentearchief kunt u de zoekresultaten 

verfijnen. Dit kunt u doen door te verfijnen op bijvoorbeeld plaats, vervaardiger of type afbeelding. 

Zoals u kunt zien levert de zoekterm ‘Tweede Wereldoorlog’ ruim 2.000 resultaten op. Het gebruiken 

van verschillende zoektermen helpt ook bij het vinden van afbeeldingen die passen bij uw onderzoek 

en om de resultaten te verfijnen.  

 

 

Het gemeentearchief is niet de enige instelling die beeldmateriaal over de Zaanstreek beheert.  

U kunt ook kijken bij het NIOD en Het Netwerk Oorlogsbronnen. Beide instellingen bevatten veel 

informatie en beeldmateriaal over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog. De website 

Beeldbankwo2 (beheerd door het NIOD) is een website waarbij allerlei culturele instellingen 

samenwerken voor een overzicht van een groot deel van het beeldmateriaal uit de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland. 

Het Netwerk Oorlogsbronnen is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen, 

waaronder archiefinstellingen, bibliotheken, stichtingen en musea. Deze instellingen hebben samen 

meer dan 12 miljoen bronnen samengebracht op één website. Het gaat hier om archiefstukken, 

beeldmateriaal, verhalen en meer. Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Tweede 

Wereldoorlog in het algemeen en gericht op bepaalde onderwerpen. Zo kunt u ook informatie vinden 

over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog, waaronder beeldmateriaal. Ook het Gemeentearchief 

Zaanstad is aangesloten bij Netwerk Oorlogsbronnen, zo is een deel van het beeldmateriaal wat te 

vinden is op de website ook te vinden in de beeldbank van het gemeentearchief.  

Als u op zoek bent naar filmbeelden uit de Tweede Wereldoorlog kunt u kijken op de website van 

Oorlog in Blik. Op de website vindt u allerlei audiovisueel materiaal uit de jaren 1933 tot en met 1950. 

De beelden zijn in bezit van verschillende culturele instellingen in Nederland. De beelden zijn 

samengebracht op de website om een beeld te schetsen van de crisis, oorlogsjaren en de 

wederopbouw van Nederland en haar toenmalige koloniën. 
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Museale collecties   

Wanneer u onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog kan het interessant zijn om naast 

archiefstukken, ook te kijken naar objecten uit de oorlogsjaren. Verschillende instellingen hebben 

objecten uit de Tweede Wereldoorlog, denk bijvoorbeeld aan de verschillende oorlogsmusea die wij 

in Nederland hebben. De objecten kunnen een blik geven op het leven in de Tweede Wereldoorlog. 

Door de objecten te bekijken kunt u beter begrijpen hoe bepaalde dingen werkten. Bijvoorbeeld, als u 

kijkt naar een noodkacheltje dat gemaakt werd tijdens de Hongerwinter. 

Net zoals beeldmateriaal kunt u bij Netwerk Oorlogsbronnen allerlei verschillende objecten vinden uit 

de Tweede Wereldoorlog. Dit varieert van papierwerk tot civiele gebruiksvoorwerpen en militaire 

uitrusting. Deze objecten zitten in de collecties van allerlei verschillende instellingen. 

Zaans Museum  

Als u op zoek bent naar objecten uit de Tweede Wereldoorlog die een relatie hebben met de 

Zaanstreek kunt u kijken bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum heeft verschillende objecten uit 

de Tweede Wereldoorlog in hun collectie. Bijvoorbeeld valse stempels die gebruikt werden door het 

Zaanse verzet, noodkacheltjes, verduisteringspapier, gevangeniskleding, tekeningen van een 

gevangene, een stencilmachine, een deksel van een wasmand om geheime informatie te smokkelen 

en zelfs een pistool dat werd gebruikt bij verzetsdaden! 

Via deze link kunt u online in de collectie van het Zaans Museum zoeken: 

zaansweb.adlibhosting.com/search/advanced 

Zoek op: Tweede Wereldoorlog. 

Tevens kunt u kijken naar archieven en objecten van Zaanse bedrijven, zoals Verkade. In de 

fotocollectie van Verkade in het Zaans Museum staan ook foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

  

http://zaansweb.adlibhosting.com/search/advanced
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Personenonderzoek 

Wanneer u op zoek bent naar informatie over bepaalde personen uit de Zaanstreek kunt u bij het 

Gemeentearchief Zaanstad terecht. Hier zijn veel bronnen beschikbaar die kunnen helpen bij het 

vinden van informatie over bepaalde Zaanse personen. Bij het gemeentearchief liggen onder andere 

de doop-, trouw-, en begraafboeken (afgekort tot DTB). Ook de akten van de burgerlijke stand en de 

bevolkingsregisters van de voormalig Zaangemeenten liggen bij het gemeentearchief. Deze zijn 

allemaal doorzoekbaar op naam. Wanneer u onderzoek doet naar personen uit de Tweede 

Wereldoorlog zijn de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters de meest relevante bronnen. 

Burgerlijke stand   

Akten van de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten) zijn een grote 

bron van informatie. De burgerlijke stand wordt ook wel afgekort tot ’BS’. Deze akten werden 

opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte, het 

huwelijk of het overlijden heeft plaatsgevonden. Deze akten zijn deels doorzoekbaar op naam. U moet 

wel rekening houden met de openbaarheidsbeperkingen. Geboorteakten jonger dan 100 jaar, 

huwelijksakten jonger dan 75 jaar en overlijdensakten jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. De 

registers van de burgerlijke stand zijn in tweevoud opgemaakt: een set ligt bij de gemeente en een 

tweede set bevindt zich bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem. 

In de geboorteakten vindt u de naam van het kind, de datum, plaats en tijd van geboorte, de 

naam, leeftijd en het beroep van de vader en de moeder. Let op het mogelijke verschil tussen 

geboortedatum en datum van de akte. Het komt vaak voor dat de geboorteakte één of meerdere 

dagen na de geboorte van het kind is opgemaakt. 

In de huwelijksakte vindt u de namen van de bruid en de bruidegom. Hierbij staan ook de leeftijd, 

geboorteplaats, de woonplaats en het beroep vermeld. Als er een eerdere huwelijkspartner was, wordt 

diens naam ook vermeld, evenals de manier waarop het vorige huwelijk is beëindigd (echtscheiding of 

overlijden). Verder zijn de namen van de ouders van de bruid en de bruidegom te vinden en die van 

de getuigen van het huwelijk. 

In de overlijdensakte vindt u de naam, het beroep, de leeftijd en de woonplaats van de overledene. 

Vaak staat hierbij ook de naam, de leeftijd, het beroep en van de aangever(s) en eventueel de relatie 

van de aangever(s) tot de overledene. Ook kunt u hierbij de datum en soms het tijdstip van overlijden 

terugvinden. De akte is ondertekend door de ambtenaar en de getuige(n)/aangever(s) van het 

overlijden. Let op het mogelijke verschil tussen overlijdensdatum, plaats van overlijden en de 

aktedatum en de plaats waar de akte is opgemaakt. Het komt vaak voor dat de overlijdensakte één of 

meerdere dagen na het overlijden is opgemaakt. 

 

Hoe zoekt u in de burgerlijke stand? 

De geboorteakten zijn te vinden op de website van het Gemeentearchief Zaanstad, evenals de 

huwelijksakten vanaf 1933 en overlijdensakten vanaf 1961, met uitzondering van de 

openbaarheidsbeperkingen. De huwelijksakten 1811-1932 en de overlijdensakten 1811-1960 van 

personen uit de Zaanstreek zijn alleen te raadplegen via de website WieWasWie. De huwelijksakten 

(1811-1932) zijn wel op microfiche te raadplegen in de studiezaal van het gemeentearchief.  
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De website WieWasWie is een platform dat voor een zo breed mogelijk publiek onderzoek naar 

historische personen en genealogie aanbiedt op een toegankelijke manier. Verschillende 

archiefinstellingen zijn hierbij aangesloten. 5 Via deze link kunt u op de website van WieWasWie 

zoeken: www.wiewaswie.nl 

Een groot deel van de akten van de burgerlijke stand is via de website van het Gemeentearchief 

Zaanstad op naam doorzoekbaar. Deze kunt u vinden op de pagina ‘Personen’. Zie hiervoor ook pagina 

24-25 van deze gids, hier vind u voorbeelden van onderzoek naar personen op de website van het 

gemeentearchief. 

Er zijn ook akten te vinden die nog niet doorzoekbaar zijn op naam. Hiervoor moet u de zogenaamde 

tienjarentafels (of tienjaarlijkse tafels) raadplegen. Dit zijn indexen op naam over een periode van tien 

jaar. Om deze te raadplegen moet u naar het gemeentearchief komen, daar kunt u de stukken bekijken 

op microfiche. In de tienjarentafels wordt verwezen naar een datum of een nummer van een akte. 

Deze hoeft niet gelijk te zijn aan de geboorte-, trouw- of overlijdensdatum! Er zijn ook jaartafels 

beschikbaar die u kunt raadplegen.  

Het raadplegen van akten die wel digitaal beschikbaar zijn, maar nog niet doorzoekbaar op naam, gaat 

vrij eenvoudig. Zoek op de website binnen de Archieven naar ‘burgerlijke stand’. U krijgt een overzicht 

van alle archieven van de burgerlijke stand per (voormalig) gemeente. Hier kunt u het gewenste archief 

aanklikken waarin u de akten wilt bekijken. (bijv. OA-0132 Burgerlijke stand Zaandam) Klik vervolgens 

op inventaris.  

 

                                                           
5 Over ons. (z.d.). WieWasWie. https://www.wiewaswie.nl/nl/over-ons/ 

http://www.wiewaswie.nl/
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Door op ‘inventaris’ te klikken ziet u een overzicht van de archieven die in deze archieftoegang te 

vinden zijn. Als er gedigitaliseerde akten beschikbaar zijn, kunt u deze herkennen aan het grijze 

plusteken (+) bij de beschrijvingen. Let op! U kunt de archiefstukken van de beschrijvingen met het 

witte plusteken wel bekijken, maar deze zijn niet digitaal beschikbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Binnen deze rubrieken kunt u de gedigitaliseerde akten/inventarisnummers herkennen aan een grijs 

gekleurd bolletje. Wanneer u een inventarisnummer met zo’n grijs bolletje aanklikt, verschijnen de 

scans als een filmstrip. Deze scans zijn vervolgens weer door te bladeren. De scans uit de burgerlijke 

stand zijn vrij te downloaden. 

 

Als u meer informatie wilt over onderzoek in de burgerlijke stand kunt u de ‘Zoekwijzer Burgerlijke 

Stand’ raadplegen. Deze is beschikbaar op de website van het Gemeentearchief Zaanstad. 

Onder het kopje dienstverlening kunt u kiezen voor ‘Zoekwijzers en indices’ -> ‘Zoekwijzer Burgerlijke 

Stand’. 

  



23 
 

Bevolkingsregister6 7 8  

Algemeen 

Deze registers zijn doorzoekbaar op naam van het gezinshoofd en inwonende met een afwijkende 

achternaam. Als u een persoon niet kunt vinden, bijvoorbeeld als hij of zij is geboren in 1934, is het 

mogelijk dat deze staat vermeld op de gezinskaart van diens vader. Het is mogelijk dat het zoeken op 

de naam van de vader meer resultaten oplevert. 

Voor het zoeken van personen in de bevolkingsregisters geldt een beperking in de openbaarheid voor 

stukken met gegevens recenter dan 110 jaar oud. De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) verbiedt namelijk bepaalde informatie, bijvoorbeeld de levensovertuiging, van nog levende 

personen openbaar te maken. Wanneer u in deze bevolkingsregisters wilt zoeken kun u door het 

ondertekenen van een onderzoeksverklaring, na goedkeuring van de gemeentearchivaris, deze 

stukken inzien op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad. 

Tot 1920 gebeurde de registratie van de bevolking in boeken. Daarna zijn de meeste gemeenten 

overgestapt op losse kaarten. Eerst werd gebruik gemaakt van kaarten per huishouden, gezinskaarten, 

deze stonden op naam van het gezinshoofd. Vanaf 1939 werd ook gebruik gemaakt van 

persoonskaarten, hierbij werd per persoon een nieuwe registratiekaart gemaakt. Kinderen werden in 

de meeste gevallen bijgeschreven bij de persoonskaart van de vader. Ook hadden zij een eigen 

persoonskaart. 

Bevolkingsregisters/gezinsbladen 1850-1900  

Vanaf 1850 is er officieel sprake van een bevolkingsregister. Vaak zijn de bevolkingsregisters verdeeld 

in de perioden circa 1850-1860 en circa 1860-1900. Als een nieuw register werd opgesteld, werden de 

meest actuele gegevens uit het voorgaande register overgenomen. Vanaf 1860 worden de 

bevolkingsregisters niet meer op adres geordend maar op naam van het gezinshoofd. Het gezinshoofd 

is de vader of man in het gezin, na overlijden is dit de weduwe. 

Bevolkingsregister/gezinskaarten 1900-1939  

De gezinskaarten geven een beeld per huishouden. Deze kaarten zijn rond 1900 ingevoerd.  

De indeling van de kaarten bleef hetzelfde als de eerdere gezinsbladen. Hij stond op naam van het 

gezinshoofd. Soms werden er extra toegangen gemaakt op naam van de vrouw, kinderen, dienstbode 

of andere inwonende. 

Bevolkingsregister na 1939, persoonskaarten  

In 1939 werd de persoonskaart ingevoerd. Iedere inwoner van Nederland heeft zijn eigen 

persoonskaart. Wanneer men verhuisde naar een andere gemeente werd de persoonskaart 

overgedragen aan de nieuwe gemeente. Bij overlijden werd de kaart naar het Centraal Bureau voor 

Genealogie (CBG) gestuurd.  

Op persoonskaarten vind u allerlei verschillende persoonsgegevens van de betreffende persoon. 

Naam, beroep, geloofsovertuiging, geboortedatum en overlijdensdatum, informatie over ouders, 

kinderen en partners. Het woonadres en adreswijzigingen staan ook op de persoonskaart. 

Persoonskaarten zijn een interessante bron van informatie als u onderzoek doet naar bepaalde 

personen. Natuurlijk zijn niet al deze persoonsgegevens openbaar, geloofsovertuigingen en 

geboortedata van kinderen (eventueel nog levend) zijn vaak afgeschermd. Persoonskaarten liggen bij 

de afdeling Burgerzaken van de gemeente. 

                                                           
6 Diepen-Feld, R. (z.d.). Zoektips personen. Archief Zaanstad. https://archief.zaanstad.nl/personen/informatie 
7 Diepen-Feld, R. (z.d.-a). Openbaarheid. Archief Zaanstad. https://archief.zaanstad.nl/dienstverlening/openbaarheid 
8 Zoekwijzer Bevolkingsregisters en aanverwante bronnen. (z.d.). Archief Zaanstad. 

https://archief.zaanstad.nl/images/Stories/Verdieping/Handleidingen/20180515-Zoekwijzer-Bevolkingsregister-GAZ.pdf 
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Hoe zoekt u in het bevolkingsregister? 

Een groot deel van de bevolkingsregisters is via de website van het Gemeentearchief Zaanstad op naam 

doorzoekbaar. Deze kunt u vinden op de pagina ‘Personen’. Voor de bevolkingsregisters uit de periode 

1900-1939 geldt dat deze uitsluitend te doorzoeken zijn op naam van het gezinshoofd en inwonende 

met een afwijkende achternaam. Vaak is het gezinshoofd de vader binnen het gezin. De 

bevolkingsregisters die nog niet op naam nader toegankelijk zijn, zijn al wel digitaal door te bladeren. 

Het gemeentearchief is bezig de resterende delen van de bevolkingsregisters ook doorzoekbaar te 

maken op naam. 

Wanneer u onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog en personen die hier mee te maken hebben 

is de meest relevante optie te zoeken op naam in de 19e en 20e eeuw. Deze optie vindt u bovenaan de 

pagina. Linksboven vindt u het zoekscherm wat u kunt uitklappen. Hier kunt u de gegevens van de 

persoon waar u naar op zoek bent invoeren. Eventueel kunt u zoeken op twee of meer personen 

tegelijkertijd. Dit doet u door op het plusteken (+) te drukken naast ‘Persoon’. Hierdoor komt er een 

extra veld om een tweede persoon in te voeren. 

In het ‘Overige’ veld kunt u extra informatie invoeren. Hier kunt u bijvoorbeeld de periode waarin u 

zoekt verkleinen, of specifiek zoeken op een bepaalde plaats, als u zeker weet dat u de persoon zo kunt 

vinden. Vaak is het verstandig om eerst breed te zoeken en vervolgens de resultaten te verfijnen. 
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Wanneer u veel resultaten krijgt bij het zoeken op een bepaalde naam kunt u aan de linkerkant uw 

zoekresultaten verfijnen door in het bevolkingsregister op plaats, soort bron (bijvoorbeeld 

geboorteakte of pagina in het bevolkingsregister) en rol (bijvoorbeeld vader, moeder of kind) te 

zoeken. De scans uit het bevolkingsregister zijn vrij te downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u meer informatie wilt over onderzoek in de bevolkingsregisters kunt u de ‘Zoekwijzer 

Bevolkingsregisters en aanverwante bronnen’ raadplegen. Deze is beschikbaar op de website van het 

Gemeentearchief Zaanstad. Onder het kopje dienstverlening kunt u kiezen voor ‘Zoekwijzers en 

indices’ -> ‘Zoekwijzer Bevolkingsregisters en aanverwante bronnen’. Hier vindt u ook een overzicht 

van veelgebruikte afkortingen die u terug zult vinden in de bevolkingsregisters. 
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Adresboeken 

Er zijn een aantal adresboeken uit de Zaanstreek gedigitaliseerd, bijvoorbeeld die van 1936, 1941 en 

1946. Deze zijn te vergelijken met telefoongidsen of de Gouden Gids. Deze adresboeken zijn 

doorzoekbaar op naam. U kunt op deze manier zien op welke adressen welke personen woonden. 

De naam die u terug kunt vinden is de naam van het gezinshoofd. De boeken geven naast het adres 

van het gezinshoofd soms het beroep van de persoon. Naast informatie over personen vind u in de 

adresboeken vaak ook reclame van bedrijven. Hoewel de adresboeken geen onderdeel zijn van het 

bevolkingsregister kunnen deze handige informatie bevatten. De adresboeken zijn digitaal te 

doorzoeken via de website van het Gemeentearchief Zaanstad onder het kopje ‘Bibliotheek’.  

 

Bibliotheek -> zoek in gedigitaliseerde adresboeken of   

Personen -> zoek in gedigitaliseerde adresboeken  

Hier vindt u aan de linkerkant een overzicht van de gedigitaliseerde adresboeken die beschikbaar zijn, 

gesorteerd op naam of jaartal van publicatie. Hier kunt u zelf een selectie maken in welke jaren of in 

welke (voormalig) gemeente u wilt zoeken. Een voorbeeld hiervan is het adresboek voor de 

Zaanstreek, gepubliceerd in 1941. 

Via deze link kunt u op de website van het gemeentearchief het adresboek voor de Zaanstreek 1941 

doorzoeken: Gemeentearchief Zaanstad, adresboek Zaanstreek 1941 

 

 

  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=375&miadt=137&milang=nl&misort=jaa%7Casc&miview=gal2&mif2=1941
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Dagelijks leven in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaarkeuken aan de Wandelweg in Wormerveer,  

Collectie Gemeentearchief Zaanstad. Fotonummer: 27.00323. 

Het dagelijks leven in Nederland werd na de inval van Duitsland geleidelijk zwaarder voor burgers, in 

eerste instantie veranderde er niet veel. Nederlanders gingen nog steeds naar hun werk, naar school, 

naar sport en vrijetijdsactiviteiten. Gedurende de oorlog kwamen er steeds meer maatregelen die de 

Nederlandse bevolking beperkte. 

Voedselvoorziening 

Tegenwoordig is het heel normaal om even naar de supermarkt te gaan en een broodje te kopen. 

Tijdens de oorlogsjaren was dit niet het geval. Om de levensmiddelen zo eerlijk mogelijk te verdelen 

werd besloten de Distributiedienst in te voeren. Elke gemeente kreeg hier mee te maken, al voor de 

oorlog. De Distributiedienst was een instelling die er voor zorgde dat levensmiddelen en voedsel eerlijk 

werden verdeeld over de Nederlandse bevolking. De gemeenten waren verdeeld over 

Distributiekringen. Zij waren onderdeel van het Centraal Distributiekantoor (CDK) in Den Haag. 

Kleinere dorpen werden ten aanzien van de voedselvoorziening vaak samengevoegd met steden of 

grotere dorpen. De distributiekringleider moest er voor zorgen dat alles spoedig verliep in zijn 

aangewezen regio. 

Overigens is de Tweede Wereldoorlog niet de enige keer dat de Distributiedienst werd ingevoerd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ook al gebruik gemaakt van de Distributiedienst, mede omdat er 

een tekort was aan tarwe en daarom het brood eerlijk verdeeld moest worden over de bevolking. 

Tijdens de oliecrisis in de jaren ’70 van de 20e eeuw werd voor brandstoffen ook gebruik gemaakt van 

een Distributiedienst om de brandstof zo eerlijk mogelijk te kunnen verdelen.   
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Alle levensmiddelen waren voor, tijdens en zelfs nog na de Tweede Wereldoorlog op de bon, de 

zogeheten distributiebon. De distributiebonnen of voedselbonnen waren nodig om eten en andere 

goederen te kunnen kopen, zonder bonnen geen eten, ondanks het inleveren van deze bonnen moest 

je alsnog betalen voor het eten. Om deze bonnen te krijgen moest je een distributiestamkaart hebben, 

een boekje. Elke maand (of periode) kon met de distributiestamkaart een vel distributiebonnen 

worden afgehaald. Na het afhalen van de bonnen werd de distributiestamkaart afgestempeld. De 

kaarten raakten snel vol, daarom werd er overgestapt op het gebruik van inlegvellen die afgestempeld 

konden worden. Door de vele vervalsingen van het verzet is in 1944 nog een tweede 

distributiestamkaart ingevoerd, deze kwam in plaats van de eerste.  

Omdat er zo’n tekort was aan voedsel werden surrogaatproducten gemaakt. Een surrogaat is een 

product dat een ander vervangt maar vaak van een ander materiaal en van mindere kwaliteit is 

gemaakt. Zo werden in Nederland tabak, koffie en thee vervangen door surrogaten, maar ook het 

muntgeld, dat werd door het tekort aan metalen gemaakt van zink. 

Omdat eten soms lastig te verkrijgen was werd hier in gehandeld op de zwarte markt. Tijdens de 

oorlogsjaren waren overal zwarthandelaren actief. De zwarte handel was strafbaar, vaak verdienden 

zwarthandelaren veel geld ten koste van de Nederlandse bevolking. Sommige boeren en slagers 

proberen illegaal vlees te regelen, de clandestiene slacht, het illegaal slachten van dieren voor vlees. 

De Duitse bezetter probeert dit zo veel mogelijk tegen te gaan. Er werden posters opgehangen tegen 

het illegaal slachten en de zwarthandel. Wanneer iemand gepakt werd voor zwarthandel of het illegaal 

slachten dan werd hij flink gestraft, zo werden veel mensen vastgezet in de gevangenis. Aan het einde 

van de oorlog werden zelfs mensen gefusilleerd voor deze vergrijpen. Soms waren illegale slachters 

actief voor het verzet, omdat onderduikers ook voedsel nodig hadden en dit niet op de normale manier 

verkrijgbaar was. Het verzet trad op tegen zwarthandelaren. De Duitsers gebruikten de zwarte handel 

als een excuus. De schaarste aan levensmiddelen kwam niet door hen maar door de zwarthandelaren. 

Vanwege de tekorten aan voedsel werden gaarkeukens opgericht. Al in 1940 openen de eerste 

gaarkeukens. De gaarkeukens waren grote centrale keukens waar mensen met weinig geld of middelen 

eten konden halen, vaak in grote steden als Amsterdam en Rotterdam en ook in Zaandam. Wanneer 

je een aantal bonnen en 1,40 gulden inleverde kon je een knipkaart krijgen voor deze gaarkeukens. 

Wanneer je dan naar een gaarkeuken ging voor een warme maaltijd werd een gaatje in de knipkaart 

gemaakt om aan te geven dat je er gebruik van had gemaakt. De maaltijden waren vaak simpel, soep, 

aardappelen, soms groente en wat pap. 

Vooral tijdens de winter van 1944 op 1945 was de voorziening van eten, brandstof en warmte een 

groot probleem voor veel Nederlanders. Het was vreselijk koud. Voornamelijk in het westen van 

Nederland heerste hongersnood, daarom wordt deze winter ook wel de Hongerwinter genoemd. 

Tijdens de Hongerwinter was het zuiden van Nederland al bevrijd. De geallieerden waren opgetrokken 

tot de Waal en de rest van Nederland moest nog wachten op de bevrijding. In september 1944 staakten 

de spoorwegen, als represaille van de Duitse bezetter werd er geen voedsel meer geleverd aan het 

westen. Alle toevoer van levensmiddelen werd geblokkeerd. Ook was er was geen gas, geen 

elektriciteit en geen brandstof om te koken, hierdoor werd het een stuk lastiger voor burgers om 

maaltijden klaar te maken. Daarom werden tijdens de Hongerwinter andere manieren bedacht om aan 

iets brandbaars te komen om toch te kunnen koken, met het weinige voedsel dat voorhanden was. Zo 

worden bomen gekapt, leegstaande huizen worden geplunderd en wat er maar aan hout te vinden 

was werd verstookt.  
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Omdat er zo weinig voedsel was werden hongertochten gehouden. Mensen uit de steden trokken naar 

het platteland, vaak liepen zij dagen lang. Bij boeren werd gevraagd of zij iets konden missen, wat 

aardappels of brood. Vaak waren het vrouwen of kinderen die deze tochten moesten maken, veel 

mannen waren al afgevoerd om te werken in Duitsland of waren ondergedoken. Men probeerde alles 

wat zij konden missen te ruilen voor eten, bijvoorbeeld sieraden, servies, kunst en andere 

familiestukken, er werd van alles geprobeerd om aan voedsel te komen. Deze hongertochten waren 

niet zonder gevaar, de Duitse bezetter was ook op straat aanwezig. Vaak werden eten en andere 

kostbare dingen afgepakt door de Duitsers of NSB’ers. Tijdens deze periode werden bloembollen, 

suikerbieten en soms zelfs huisdieren opgegeten omdat er zo weinig te krijgen was. 

Eind april kwam er eindelijk verlossing voor veel Nederlandse burgers. In overleg met de Duitsers 

mochten de geallieerden via Engelse en Amerikaanse bommenwerpers voedsel uitgooien in het 

westen van Nederland. Operatie Manna werd dit genoemd. Er werd zo’n 11.000 ton aan voedsel en 

levensmiddelen boven Nederland uitgegooid. De hongerperiode kwam aan een einde. Helaas voor 

velen te laat. Er zijn ongeveer 20.000 mensen overleden tijdens de Hongerwinter. Zij stierven aan 

honger en kou. 

Onderwijs9 

Het onderwijs was tijdens de Tweede Wereldoorlog anders dan in de periode daarvoor. De eerste 

maanden veranderde niet veel aan het onderwijs, maar na verloop van tijd sloten sommige scholen 

hun deuren. De Duitse bezetter vorderde de gebouwen, bijvoorbeeld om deze te gebruiken als 

hoofdkwartier. In andere gevallen moesten de scholen sluiten omdat er geen verwarming meer was, 

bijvoorbeeld in de Hongerwinter. Maar het onderwijs zelf werd ook veranderd, bepaalde boeken 

moesten gecensureerd worden of mochten niet meer gebruikt worden omdat deze door een joodse 

schrijver waren gemaakt. Duitse taalles werd verplicht voor leerlingen en in 1943 moeten studenten 

een loyaliteitsverklaring aan de bezetter tekenen.  

In 1941 hadden alle joodse leerlingen en leraren de normale scholen moeten verlaten, zij moesten 

naar aparte joodse scholen. De Duitse bezetter zag de Joodse bevolking als minderwaardig en daarom 

mochten zij niet op dezelfde scholen les geven of volgen als niet-joden. De joodse scholen sloten later 

ook omdat de leerlingen en leraren ofwel ondergedoken waren of waren gedeporteerd naar 

concentratiekampen. 

Vanwege de Hongerwinter en de drukte rond de bevrijding in mei 1945 was het voor veel scholen niet 

mogelijk om eindexamens te houden. Daarom werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat leerlingen die in 

het laatste jaar van het voortgezet onderwijs zaten hun diploma kregen zonder hiervoor examens te 

hoeven doen. 

  

                                                           
9 Onderwijs tijdens de Tweede Wereldoorlog. (2020, 9 oktober). IsGeschiedenis. https://isgeschiedenis.nl/nieuws/onderwijs-tijdens-de-

tweede-wereldoorlog 



30 
 

Identificatieplicht 

Ook wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog de identificatieplicht ingevoerd. Direct na de capitulatie 

in mei 1940 kwam de Sicherheitspolizei tot de ontdekking dat in Nederland geen identiteitsbewijs met 

foto bestond. In Duitsland had men toentertijd de Kennkarte, de Duitse vorm van een identiteitsbewijs. 

In juni 1940 werd door de pro-Duitse Secretaris-generaal mr. K. J. Frederiks besloten tot de invoering 

van een persoonsbewijs, dat tevens een bewijs was van opneming in het bevolkingsregister. Per 1 

oktober 1940 moest iedere Nederlander zich kunnen legitimeren met een distributiestamkaart met 

pasfoto, een geldig paspoort, een bewijs van Nederlanderschap of een door de burgemeester 

afgegeven tijdelijk identiteitsbewijs. 

Ondertussen was de ambtenaar Jacobus Lentz bezig met het ontwerpen van het persoonsbewijs, een 

identiteitsbewijs met een waterdicht ontwerp waardoor vervalsen lastig zou worden. Op 1 maart 1941 

werd het persoonsbewijs ingevoerd. In april 1941 werd begonnen met de uitreiking van 

persoonsbewijzen aan personen van 15 jaar en ouder. Het kostte enkele maanden om er voor te 

zorgen dat iedereen een persoonsbewijs had. Vanaf 1 januari 1942 was iedere inwoner van Nederland 

verplicht het persoonsbewijs bij zich te dragen. De registratie en identificatieplicht was voor de 

bevolking een doorn in het oog, de bezetter daarentegen was er blij mee. In 1941 werd bekend 

gemaakt dat alle joden in Nederland een stempel ’J’ op hun persoonsbewijs moeten hebben, hierdoor 

waren zij makkelijk te herkennen. Het persoonsbewijs wordt daarom ook gezien als hulpmiddel voor 

de vervolging van Joden in Nederland.10 

Overige zaken11  

Alles met betrekking tot het koningshuis werd verboden door de Duitse bezetter. Straatnamen zoals 

de Wilhelminastraat werden veranderd in Wester-Gasthuisstraat (Amsterdam). Ook joodse 

straatnamen zoals de Da Costastraat en het Jonas Daniel Meijerplein werden veranderd. In Zaandam 

werd de Wilhelminastraat veranderd in Raadhuisstraat, na de oorlog werd de naam weer terug 

veranderd naar de oorspronkelijke naam. Maar ook afbeeldingen van het koningshuis, de kleuren 

rood/wit/blauw in de volgorde van de Nederlandse vlag en andere Nederlands- en koningshuisgezinde 

uitingen werden verboden. Soms probeerde men toch te provoceren door bijvoorbeeld de was in de 

volgorde van de Nederlandse vlag op te hangen, of het dragen van een speldje met Wilhelmina er op. 

De Duitse bezetter greep hier hard op in, wanneer men hiermee ontdekt werd kon je in de gevangenis 

belanden. 

Om burgers te helpen en te beschermen bij luchtaanvallen en bombardementen werd de 

Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht in 1939. In eerste instantie bestond deze organisatie alleen 

uit vrijwilligers. Tijdens de bezetting werden zij ook aangevuld met ambtenaren. Het doel van de LBD 

was het informeren van burgers over de gevaren van luchtaanvallen en daarbij het bieden van hulp in 

geval van een luchtaanval. Zo waren er onderdelen van de LBD die zich bezig hielden met de 

bescherming van kunst, brandweertaken en EHBO. Leden van de Luchtbeschermingsdienst hadden 

speciale vrijstellingen waardoor zij na de avondklok (spertijd) op straat mochten zijn, zij hadden 

namelijk de taak om te controleren dat er geen licht zichtbaar was vanaf de straat. Er was een 

verduisteringsplicht, omdat geallieerde vliegtuigen door het licht konden zien hoe zij moesten vliegen. 

De piloten oriënteerden zich door te kijken naar de ligging van steden en dorpen. Omdat leden van de 

Luchtbeschermingsdienst ‘s avonds over straat konden was een functie bij de LBD interessant voor 

leden van het verzet, die door hun werk bij de LBD ook stiekem hun verzetsdaden konden verrichten. 

                                                           
10 Persoonsbewijzen.nl - -Database Persoonsbewijzen W.O.II-. (z.d.). Persoonsbewijzen.nl. 
http://www.persoonsbewijzen.nl/passie/sites/index.php?mid=226952&kid=4302&pagina=tekstpagina 
11 Verduistering en Luchtbescherming. (z.d.). Verzetsmuseum. https://www.verzetsmuseum.org/nl/kennisbank/verduistering-en-

luchtbescherming 
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Dagelijks leven in de Zaanstreek 

Ook in de Zaanstreek merkten de bewoners dat het oorlog was. Hoewel de Zaanstreek weinig 

oorlogsgeweld ervaarde in de meidagen van 1940 zijn een aantal Zaankanters, militairen die in het 

Nederlandse leger vochten, gesneuveld tijdens de strijd. Er waren tijdens de meidagen meerdere 

Duitse vliegtuigen boven de Zaanstreek te zien, deze werden beschoten met luchtafweergeschut van 

het Nederlandse leger. Ook de ziekenhuizen in Zaandam, het gemeentelijk ziekenhuis en de Sint Jan 

werden grotendeels ontruimd. Voor de veiligheid van de patiënten. 

Omdat de Nederlandse regering bang was dat communisten en leden van de NSB informatie door 

zouden spelen aan de Duitsers werden velen van hen vastgezet nadat het Duitse leger Nederland was 

binnengevallen. Ook in de Zaanstreek werden enkele tientallen NSB’ers en communisten vastgezet. 

Ook een Nederlandse luitenant, Jurrian Gemmeke werd vastgezet omdat men hem niet vertrouwde. 

Hij had al eerder in 1939 een confrontatie met Duitse en Engelse spionagediensten gehad. Na de 

capitulatie van Nederland werden zij weer vrijgelaten. 

De burgemeester van Krommenie, Jan Kalff, gaf op de dag van de capitulatie een toespraak. In deze 

toespraak gaf hij aan waarom het goed was dat de koninklijke familie naar Engeland was gevlucht. 

Diezelfde dag had de Engelse marine de brandstoftanks in de Amsterdamse Petroleumhaven in brand 

gestoken, de grondstof mocht immers niet in handen vallen van het Duitse leger. 

Toen Nederland capituleerde pleegden sommige mensen zelfmoord. Zij waren bang voor de gevolgen 

van de Duitse bezetter. Dit waren voornamelijk joodse mensen. In de Zaanstreek maakte de leraar 

Sipke Lootsma een einde aan zijn leven. De burgemeester van Zaandam, In ’t Veld, sprak tijdens zijn 

begrafenis, ook greep hij dit moment om zijn mening te geven over het vertrek van de koninklijke 

familie naar Engeland.  

De Zaanse bedrijven kregen het na de inval van Duitsland al snel moeilijk. Zij waren hun 

exportmogelijkheden kwijt aan bedrijven in bijvoorbeeld Engeland. Daarbij werden in de oorlogsjaren 

steeds meer arbeiders opgeroepen om te gaan werken in Duitsland.  

In de loop van 1940 volgden meer maatregelen. Zo werden communisten uit de gemeenteraden gezet. 

In Zaandam, Krommenie en Wormerveer gebeurde dit ook. Ook werden langzaam anti-Joodse 

maatregelen toegepast die de Joodse bevolking in Nederland steeds meer zou beperken. Zo werden 

Joden met bepaalde functies ontslagen en moesten Duitse joden die zich tussen 1933 en 1938 in 

Nederland als vluchtelingen hadden gevestigd zich melden bij de politie, ook de Nederlandse Joden 

moesten zich melden om aan te geven dat zij van (deels) joodsen bloede waren. 
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In de Zaanstreek kreeg, net als in de rest van Nederland, iedereen zijn eigen persoonsbewijs vanwege 

de ingevoerde identificatieplicht. Voor de oorlog, in 1939 had iedereen al een distributiestamkaart 

gekregen om distributiebonnen te kunnen halen. Hieronder volgt een overzicht van de gemeentecodes 

voor de persoonsbewijzen die zijn uitgegeven in de Zaanstreek en een overzicht van de 

distributiekringen waar men toe behoorde. 

Gemeente:   Persoonsbewijs code:   Distributiekring: 

Assendelft  A 51     nr. 213 (onderdeel van Wormerveer) 

Jisp    J 3    nr. 212 (onderdeel van Wormer) 

Koog a/d Zaan   K 25    nr. 213 (onderdeel van Wormerveer) 

Krommenie   K 33    nr. 213 (onderdeel van Wormerveer) 

Oostzaan    O 31    nr. 196 (onderdeel van Landsmeer) 

Westzaan    W 44    nr. 213 (onderdeel van Wormerveer) 

Wormer   W 67    nr. 212 

Wormerveer   W 68    nr. 213 

Zaandam   Z 2    nr. 214 

Zaandijk   Z 3    nr. 213 (onderdeel van Wormerveer) 

 

Gedurende de oorlogsjaren hadden de Duitsers een avondklok ingesteld, ook wel spertijd genoemd. 

Ook in de Zaanstreek moest men zich hier aan houden. De avondklok werd in november 1940 

ingesteld, men mocht zich niet meer op straat begeven van 00:00 tot 04:00 ‘s nachts. Later werd de 

tijd zelfs vervroegd van 20:00 tot 04:00. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor leden van de 

Luchtbeschermingsdienst, kon men een vrijstellingsbewijs krijgen om toch op straat te mogen zijn. 

Na de capitulatie duurde het niet lang voor de NSB zich overal mee ging bemoeien. De WA 

(Weerbaarheidsafdeling), de knokploegen van de NSB, hielden zich bezig met de ordehandhaving. Zij 

bemoeiden zich zoveel met de openbare orde dat de Zaandamse politiecommissaris Roscher zich 

genoodzaakt voelde een verklaring af te leggen dat alleen de politie was belast met de ordehandhaving 

op straat. Later, in mei 1941 werd politiecommissaris Roscher ontslagen, hij was volgens de bezetter 

anti-Duits. Een voor een werden tegenstanders van de Duitsers vervangen door NSB’ers en pro-Duitse 

personen. Burgemeesters, wethouders, leden van de politie, enzovoorts. Werkloze NSB’ers werden in 

Zaandam aangesteld als ambtenaren door de NSB-burgemeester van Ravenswaay. 

Veel mensen kregen steeds meer een hekel aan de Duitsers en dat zij Nederland hadden bezet.  

Daarom besloten sommige van hen de Duitsers te dwarsbomen, zij gingen in verzet. Dit was niet 

zonder gevaar. Totaal werden zo’n 60 Zaankanters die onderdeel waren van het verzet geëxecuteerd 

tijdens de oorlogsjaren. Bekende verzetsstrijders als Walraven van Hall en Jaap Buijs kwamen uit de 

Zaanstreek. Van Hall werd in 1945 door de Duitsers gefusilleerd, Jaap Buijs overleefde de oorlog.  
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog kunt u 

gebruik maken van de volgende trefwoorden:  

Bekendmakingen; Distributie; Distributiebon; Distributiedienst; Distributiekantoor; Gaarkeuken; 

Luchtbeschermingsdienst (LBD); Persoonsbewijs; Voedselbon; Voedselvoorziening  

Er is veel bronnenmateriaal te vinden over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Om het 

overzicht voor u duidelijker te maken zijn de archieftoegangen gesorteerd op onderwerp. Let op! Dit 

zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. In overheidsarchieven vindt u 

bijvoorbeeld informatie over voedselvoorziening, identificatieplicht en scholing. Bij particuliere 

archieven en bedrijfsarchieven vindt u onder andere identiteitsbewijzen, maar u kunt ook informatie 

vinden over ervaringen van personen die de oorlog hebben meegemaakt, bijvoorbeeld in 

dagboekvorm. 

Stukken met betrekking tot het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog bij het 

Gemeentearchief Zaanstad: 

Voedselvoorziening  

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

1.1.1. Communicatie 

   1   Foto's van bekendmakingen met de titels: Nederland strijdt; algemene werkstaking,  

    Aan de Zaanse bevolking; oproep voor demonstratie voor meer voedsel, De  

    Nederlandse artsen weigeren naar Duitsland te gaan, Protesterende artsen in  

    concentratiekamp  

   7  Foto's van bekendmakingen met de titels: In beslag genomen goederen 95 kg vlees,  

    Noodkreet voor voedsel aan Noodcommitee ter Assendelft, Ontslag uit  

    werkverschaffing van Baas H. , Met betrekking tot joodse bezit in Fibra 

1.1.3. Voedselvoorziening, textielvoorziening, brandstofvoorziening en transport 

       216  Vellen met voedselbonnen en brandstofbonnen tevens distributiestamkaarten. Met  

    Duits formulier betreffende de levering van textiel 

   + Stukken betreffende de voedselvoorziening 

    187  Briefje van een verzetman genaamd Jan uit Wormer betreffende  

     voedselpakketten, z.d 

    190  Briefje van magazijnmeester Klaas betreffende de levering van schoeisel  

     aan plaatselijke fouriers van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, z.d 

    189  Stukken betreffende Dirk de Boer werkzaam bij de Centrale Keuken  

     Wormerveer, 1943-1944 

    191  Briefje van een mogelijke verzetstrijder Rudolf uit Amsterdam aan   

     onbekende personen betreffende levering van voedsel, 1944 dec 13 

    188  Stukken betreffende J.A. Nan, werkzaam bij de Centrale Keuken  

     Wormerveer, 1945 

    186  Correspondentie tussen A. van Os en een zekere Gerrit betreffende de  

     voedselvoorziening in de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog, 1984 

   170  Vrijstelling voor fietsvordering van W.C. Breedt Bruyn 

   169  Verklaring van G. J. Brinkman over gestolen goederen in de Tweede Wereldoorlog 

 

  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113929&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2292661&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333705&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333705&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2292660&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316941&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316941&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316947&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316947&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316945&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316945&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316949&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316949&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316943&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316943&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316938&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2316938&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314428&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314426&miview=inv2&milang=nl
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Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1.02.3. Voedselvoorziening 

   + Plakboek met bonkaarten en formulieren betreffende de distributie van voedsel,  

   kleding en brandstof, 1939-1949. Met register met opmerkingen 

    1536  Plakboek, 1939-1949 

    1537  Register met opmerkingen betreffende de distributie van voedsel,  

     kleding en brandstof, 1942 

1389  Stukken betreffende de activiteiten van de gaarkeukens in de Zaanstreek, 1940,  

  1945, z.d 

+ Distributiestamkaarten en bonkaarten voor de voedseldistributie, brandstofdistributie  

 en goederendistributie, 1941-1949 

  1368  Bonkaarten betreffende textiel, 1941, z.d 

  1369  Bonkaarten betreffende vlees en algemeen, 1949 

  1370  Bonkaarten betreffende aardappelen, boter, vlees, brood, melk,  

   algemeen en reserve, 1941, 1942, 1944, 1945 

  1371  Bonkaarten betreffende bloem, kaas, brood en eieren, z.d 

  1373  Bonkaarten betreffende brandstoffen, z.d 

  1374  Bonkaarten betreffende serviesgoed en reserve, 1948, z.d 

  1377  Overzicht met een verzameling van stukken betreffende de  

   voedselvoorziening, 1940-1942 

  1378  Krantenknipsels betreffende mededelingen van de gemeente  

   Wormerveer inzake de geldigheid van voedselbonnen, 1942, z.d 

  1379  Aanvraagformulieren voor distributiediensten voor extra goederen, 1943,  

   1945, z.d 

  1386  Stukken betreffende distributiestamkaarten voor de voedselvoorziening  

   en de brandstofvoorziening, 1939-1941, 1944, z.d 

   1528  Stukken betreffende de werkzaamheden van een vertegenwoordiger van  

    stijfselfabriek De Bijenkorf te Koog aan de Zaan in de oorlogsjaren, 1942-1944 

   1545 Aantekeningen van B. Bronke uit Koog aan de Zaan betreffende de prijzen van  

    levensmiddelen, 1942-1945 

   1304  Stukken betreffende de distributie en de prijzen van levensmiddelen en kleding,  

    1942, 1946, z.d 

   1306  Distributiekaart voor hondenbrood, z.d. Kopie 

   1356  Duitstalige doorgangspas namens de Burgemeester van Zaandam betreffende  

    de voedselvoorziening, 1944 

   955  Brief van vakgroep Boek- en Diepdruk te Amsterdam aan I.P. Kuijper te Wormer  

    betreffende bemiddeling voor voedsel, 1944 

   + Stukken betreffende een voedseltransport en de voedselverdeling via de  

   Gereformeerde Kerk van Zaandam, 1944-1945. Kopiëen 

    1460  Aantekeningen uit het dagboek van H. Ragetlie en J.P. Kuntz  

     betreffende een voedselkonvooi naar Friesland, 1945 

    1461  Stukken betreffende de voedselverdeling, 1944-1945 

   1526  Stukken betreffende het vervoer van voedsel via het water, 1944-1945, 2000.  

    Met toelichting 

   1385  Stukken betreffende de werkzaamheden van de Noodorganisatie Koog-Zaandijk  

    en een damescomité inzake voedseldistributie, 1945, z.d 

   1392  Circulaire van de Provinciale Commissie uit de veilingen aan leden van de  

    veilingverenigingen betreffende het verkopen van groenten buiten de veiling, 1945 

   1488  Circulaires van een aantal leden van een onbekende vereniging of commissie en  

    de gezamenlijke verzetsorganisaties aan veehouders in Assendelft en Krommenie  

    betreffende de levering van melk en andere voedingsmiddelen in verband met een  

    gebrek aan voedsel, z.d 

   1503  Notulen van het comité van Zaanse vertegenwoordigers van de Zweedse  

    Hulpactie, 1945 mrt 5-1945 jul 6. Kopie 

   1547  Stukken betreffende voedselverstrekking via de Nood-Organisatie Krommenie,   

    z.d 

  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2779117&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2702608&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2702608&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2702609&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2702610&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2702610&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2343096&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2343096&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112778&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112778&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112780&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112781&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112782&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112782&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112783&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112785&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112786&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112789&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112789&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112790&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112790&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112791&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112791&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2343072&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2343072&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2701299&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2701299&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704302&miview=inv2&milang=nl
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Archief:  AC-0005  Collectie Henk de Wit, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede  

     Wereldoorlog  

Verzetsacties 

   + Inbeslagname en veiligstellen van voedsel en andere goederen door het verzet 

    186  Stukken betreffende vorderingen van voedsel en de logistiek door het verzet,  

     1944-1945 

    134  Stukken betreffende de bescherming van vee door het verzet tegen diefstal  

     en afvoer door de Duitse bezetter, 1945 feb-mrt 

Archief:  AC-0006 Collectie aanwinsten Zaanstreek 

   + Stukken betreffende de familie Bos-Zalm te Zaandam , 1880-1941 

    130  Bonkaarten betreffende de verstrekking van voedsel voor en tijdens de  

     Tweede Wereldoorlog, 1935, 1941 

Archief:  PA-0033 De Vereniging Kindervoeding 

+ Notulen, 1898-1955. Met jaarverslagen, overzichten van verstrekte hulp, jaarrekeningen en statuten 
    3  1930 sep.-1955 

 
  + Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1932-1947 

    9  1945 dec.-1948. Met jaarrekening (1946) en lijsten van kinderen en verstrekt voedsel 

25  Stukken betreffende de ontbinding en het rechtsherstel van de Vereniging Kindervoeding, 1942- 

   1945, 1947. Met krantenknipsels (Nooordhollandsche Courant 1943, Zaanlander en Typhoon  
   1947) 

18  Stukken betreffende de Nood Organisatie en het geven van warme maaltijden aan kinderen in  

   de hongerwinter, 1943-1945. Met notulen van de Vereniging Kindervoeding 1947, 1950 en  
   houtsnede 'Kindervoeding 1945' van Dingeman Korf 

23  Houtsnede 'Kindervoeding 1945' van Dingeman Korf 
19  Stukken over voorraden en leveranties van voeding, 1945-1947. Met aanvragen voor voeding 

 

Archief:  PA-0053 Nood-Organisatie, afdeling Koog-Zaandijk 
 

2  Rapport over de Nood-Organisatie Koog-Zaandijk, uitgebracht in de vergadering van  

  het bestuur der Nood-Organisatie en het Dames-Comité, gehouden op 15 november  

  1945, 1945 

3  Ingekomen stukken, minuten van uitgaande stukken en circulaires, 1945. Met  

  weekoverzichten en verslag en financieel overzicht van het comité Kindervoeding,  

  1945 

5  Ingekomen circulaires betreffende de uitdeling van Rode Kruispakketten en  

  vliegtuigpakketten, 1945 

11  Staat van het aantal gezinnen, waaraan vis is verstrekt, 1945 

14  Aanplakbiljet en programma van het concert ten bate van de Nood-Organisatie, 1945 

6  Verklaringen inzake de verstrekking van levensmiddelen aan en door winkeliers, 1945 

9  Dienstroosters voor de uitdeling van levensmiddelen bij de winkeliers, 1945 

10  Verklaringen van de distributiedienst Wormerveer, dienende voor het verkrijgen van  

  brood en gedroogde aardappels, 1945 

12  Staten van de verdeling van de Rode Kruispakketten en vliegtuigpakketten over de  

  winkeliers in Koog aan de Zaan en Zaandijk, 1945 

8  Staat van ontvangsten en uitgaven van de Nood-Organisatie, 1945 

13  Genodigden en notulen van het afscheidsfeest in de Waakzaamheid, Ca. 1946. Met  

  inschrijfformulieren voor de aanvraag van levensmiddelen, brandstoffen, kleding en/of  

  schoeisel 

16  Levensmiddelenbonnen voor de gemeenten Wormerveer, Krommenie, Koog-Zaandijk,  

  Zaandam, Westzaan, Wormer en Jisp, z.j 

17  Blanco bevoorradingsbewijzen van het Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd  

  (Rb.V.V.O.) voor het aanbieden van koopbonnen, z.j 
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Onderwijs 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1.10. Onderwijs 
   566  Brief van de burgemeester van Zaandam aan het hoofd van de Protestants-Christelijke  

    lagere school in de Jonge Arnoldusstraat te Zaandam, betreffende de Inentingswet van  

    1939, 1940 
   1436  Circulaire van Burgemeester en Wethouders van Zaandam aan de hoofden van  

    openbare lagere scholen betreffende het verwijderen van anti-Duitse boeken e.d. uit de  

     schoolbibliotheken, 1940. Kopie 
   129  Betoog van een onbekende persoon over de gevolgen van de Duitse bezetting voor  

    universiteiten en de Winterhulp, 1940-1941 

   + Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan  

   schoolhoofden, schoolbesturen en gemeentebesturen, 1940-1941 

    548  betreffende de uitbetaling van salarissen aan onderwijzend personeel wegens  

     buitengewone omstandigheden, 1940 apr 24, 1940 jun 11 

    549  betreffende de pensioengerechtigde diensttijd van onderwijzend personeel,  

     1940 mei 31 

    550  betreffende uitstel van de herfstvakantie, 1940 sept 20 

    554  betreffende de bezoldiging van in gemeenschap samenlevende leerkrachten,  

     1941 feb 25 

    552  betreffende de naamgeving van scholen, 1941 feb 25 

    553  betreffende de handhaving van orde en rust op scholen, 1941 feb 25 

    551  betreffende tijdelijke toelagen aan rijksambtenaren, 1941 feb 25 

    555  betreffende de toekenning van tijdelijke toelagen aan ongehuwde  

     kostwinners, 1941 mrt 

    556  betreffende de benoeming en het ontslag van leerkrachten aan openbare en  

     bijzondere scholen, 1941 apr 25 

    558  betreffende de aanwijzing van periodieken voor de plaatsing van  

     personeelsadvertenties ten bate van het onderwijzend personeel, 1941 apr 29 

    559  betreffende de verwijdering van joden uit openbare functies, 1941 apr 30 

    561  betreffende de herdenking van de gevallenen van 10 mei 1940, 1941 mei 6 

    560  betreffende het verbod op het dragen van politieke en niet politieke insignes  

     en uniformen door het onderwijzend personeel en de leerlingen van  

     onderwijsinstellingen, 1941 mei 6 

    562  betreffende het verbod op het verspreiden van Nederlandse aanplakbiljetten  

     van politieke strekking op onderwijs instellingen, 1941 mei 28 

    563  betreffende de verwijdering van afbeeldingen van levende leden van het  

     Koninklijk Huis, 1941 jul 1 

    1551  betreffende een verbod op het plakken van Nederlandse politieke posters ,  

     1941 mei 28. Kopie 

    564  betreffende Anti-Duitse opschriften, 1941 jul 2 

    565  betreffende de vaststelling van het al dan niet tot het joodse ras behoren van  

      onderwijzend personeel en leerlingen, 1941 nov 1 

 
 
   1456  Circulaires van de Inspectie Zaandam voor het Lager Onderwijs betreffende het  

    bewegingsonderwijs, schooltandverzorging, onderwijspersoneel en leerboeken, 1941 
   1011  Oproep van een zogenoemde Oranjeman betreffende een scholierenstaking, z.d 
   1521  Schoolschrift voor Duitse les in de 7e klas van school B in Koog aan de Zaan, 1943- 

    1944 
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https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=896023&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910640&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910640&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910635&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910635&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910636&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910636&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910637&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910644&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910644&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910642&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910643&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910641&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910645&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910645&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910646&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910646&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910648&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910648&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910649&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910652&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910650&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910650&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910650&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910653&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910653&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910654&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910654&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2783962&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2783962&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910655&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910656&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910656&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2445453&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2445453&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1101038&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693944&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693944&miview=inv2&milang=nl
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Identificatieplicht 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

   159 Stukken betreffende het vervalsingsproces Hoogeboom Bruins Slot 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

   1439 Circulaire van de gemeente Zaandam betreffende de uitreiking van  

    de persoonsbewijzen, 1941. Kopie 

   1505 Persoonsbewijzen, 1941, 1943-1944 

   1541 Verklaring van R.H. Homburg, commandant van de KP Koog-Zaandijk betreffende de  

    medewerking aan verzetsdaden door een inwoner van Koog aan de Zaan, z.d. Kopie 

Archief:  AC-0003 Collectie P. Krom jr., gemeentesecretaris van Westzaan en verzetsman  

   tijdens de Tweede Wereldoorlog 

   26 Stukken betreffende de vrijstelling van de arbeidsinzet en opgaven van  

    persoonsbewijzen voor de gemeente Westzaan, 1944-1945 

Archief:  OA-0054  Gemeentebestuur Zaandam 

   3301 Verantwoordingsstaten voor uitgegeven rijkszegels en ontvangen leges bij de uitreiking  

    van persoonsbewijzen, 1941-1943 

Archief:  OA-0059  Gemeentebestuur Zaandam 

   571 Stukken betreffende de uitgifte van persoonsbewijzen, 1940-1946 

Archief:  PA-0054 J.D. Vis (1890-1953), leider van de verzetsbeweging in Zaandijk, plaatselijk  

   commandant en plaatselijk vertegenwoordiger van de Nederlandse Binnenlandse  

   Strijdkrachten (N.B.S.), secretaris van de Commissie van advies voor de Zuivering van  

   het Wegvervoer en lid van het plaatselijk comité Nederlands Volksherstel te Koog- 

   Zaandijk 

   19 Persoonsbewijzen op naam van Maarten van den Berg, machinedrijver, en  

    Jacobus Ratelband, student 

   18 Verklaringen van J.D. Vis als plaatselijke commandant van Zaandijk inzake  

    vermiste persoonsbewijzen, het verlenen van voorrang en de ontvangst van  

    goederen, 1945 

 

Archief:  PA-0104 Groot, G.J.M., kapelaan en verzetsman Zaandam 

   3 Album 3, 1945-1945 jul  

     persoonsbewijs Kapelaan G.J.M.Groot 

Archief:  PA-0281 N.V. Houthandel, voorheen William Pont te Edam en Zaandam 

   17 Persoonsbewijs van Dirk Dil, 1941 

Archief:  PA-0325 Familie Bruynzeel en Bruynzeel Fabrieken 

   37 Bijdragen aan publicaties over de zogenoemde TD-verzetsgroep tijdens de Tweede  

    Wereldoorlog inzake geweldloos verzet., 1982, z.j. Met de boeken Geruisloos verzet:  

    de TD-groep tijdens de Duitse bezetting, 1982 ; Het geruisloze verzet: de geschiedenis  

    van de TD-verzetsgroep tijdens de Duitse bezetting/Hans Buiter en Ignace de Haes,  

    1982 ; Het persoonsbewijs: de meening van een voormalige verzetsgroep, 1986 [kopie  

    van boekje mei 1945] ; Zuivering en illegaliteit, 1986 [kopie van boekje mei 1945] ;  

    1940-1945 Een analyse van verzet. Uitgave Allert de Lange, 1945 ;  

    Bewegingsvrijdheid en verzet, 1985 
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Archief:  PA-0431 Familie Verkade en Koninklijke Verkade NV 

   369 Eerste map, 1940-1945   

     Vervalscht persoonsbewijs Jac. Verkade. 11 november 1944 

Archief:  PA-0457 Firma en familie Engel van de Stadt en zn., houthandel 

   19 Deel 4, ca. 1937-1954  

     Persoonsbewijs van Maria Johanna van de Stadt-De Wit 

Archief:  PA-0488 Collectie mr. dr. J.J. in 't Veld, burgemeester van Zaandam 

   4 Brochure "Het Persoonsbewijs. De mening van een voormalige verzetsgroep", 1945 

 

Overige 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

1.1.1. Communicatie 

   1   Foto's van bekendmakingen met de titels: Nederland strijdt; algemene werkstaking,  

    Aan de Zaanse bevolking; oproep voor demonstratie voor meer voedsel, De  

    Nederlandse artsen weigeren naar Duitsland te gaan, Protesterende artsen in  

    concentratiekamp  

   236  Bekendmaking van de gemeentebesturen van 7 voormalige Zaangemeenten  

    betreffende gedragsregels inzake de luchtbescherming 

   4  Foto's van bekendmakingen met de titels: Kennisgeving overname gezag in Noord- 

    Holland door F. Christiansen en bevelen met betrekking tot werkhervatting;  

    samenscholingen en politieke partijen, Nederlandse weermacht leden moet terug in  

    krijgsgevangenschap, Verbod op het gebruik van Verwarmingsinstallaties, Aanwijzing  

    van inrichtingen waar joden zijn toegestaan, Meldingsplicht voor Duitsers gekomen in  

    Nederland tussen 1 januari 1933 en 1 maart 1938, Teruggave van paarden en wagens  

    aan boeren in Assendelft die gevorderd waren door de Duitsers, Uitgaansverbod voor  

    Zaandam, Oproep tot boycotten van meldingsplicht 

   6  Foto's van bekendmakingen met de titels: Beschikking aanmelding vroegere  

    studenten op donderdag 6 mei, Stopzetting der elektriciteitsvoorziening met ingang van  

    Maandag 9 oktober a.s, Aan de Nederlandse arbeiders oproep boycotten arbeidsinzet  

    en van een aanvraag 100 transportarbeiders te Hamburg 

   7  Foto's van bekendmakingen met de titels: In beslag genomen goederen 95 kg vlees,  

    Noodkreet voor voedsel aan Noodcommitee ter Assendelft, Ontslag uit  

    werkverschaffing van Baas H. , Met betrekking tot joodse bezit in Fibra 

   233  Circulaire van het comité In Verdrukking Een betreffende de Duitse invloed 

   230  Bekendmakingen betreffende maatregelen inzake Joodse Nederlanders en de  

    spertijd 

   2  Foto's van bekendmakingen met de titels: Waarschuwing aan de burgerij van  

    Zaandam, Oproep tot staking en het helpen van de joodse bevolking 

   208  Verklaring van de Aussenstelle Rustungsinspektion Niederlande in Amsterdam  

    betreffende een vrijstelling van fietsvordering 

   5  Foto's van bekendmakingen met de titels: Motivering terug brengen van Nederlandse  

    soldaten in krijgsgevangenschap, Manifest aan het Nederlandse volk met oproep tot  

    verzet, Oproep in krijgsgevangenschap van voormalige leden Nederlandse leger, Naar  

    de opheffing van de werkloosheid; Jonge ongehuwden naar Duitsland 

   13  Oproepen van de politie van Zaandam voor het verrichten van wachtdiensten 

   3  Foto's van bekendmakingen met de titels: Openbare bekendmaking over  

    motorvoertuigen en motorbrandstoffen, Ter dood veroordeling van stakers van de  

    Verenigde Blikfabrieken in Krommenie, Maatregelen getroffen door Hohere S.S  

    vanwege sabotagehandelingen in de Zaanstreek 

   8  Foto's van bekendmakingen met de titels: Het verbeurd verklaren van radio- 

    ontvangtoestellen, 7 veiligheid regels voor iederen illegalen werker 

   225  Brief van het gemeentebestuur van Wormerveer aan een inwoner van West- 

    Knollendam betreffende het inleveren van zijn radio 

 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113929&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2341394&miview=inv2&milang=nl
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https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333848&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333815&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333815&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113931&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113931&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333533&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333533&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114085&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
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https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114008&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114008&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333750&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333750&miview=inv2&milang=nl
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   9  Foto's van spotprenten met de titels: Gevaar! Gestapo! weest op uw hoede en  

    Verhuld zijn vruchten in de harde schaal 

 

   10  Spotprenten met de titels: Het ondier vlucht, Grafschrift van Adolf Hitler, Yankee -  

    Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de jodenkliek, Gevaar! Gestapo!  

    weest op uw hoede!, Tegenstellingen van Pasquino 

   224  Bevelschrift van het gemeentebestuur van Heemskerk betreffende het verrichten  

    van een bewakingsdienst op de grens van Heemskerk en Assendelft 

   220  Bulletin van Radio Oranje betreffende het verloop van de oorlog in Europa 

    197  Stukken betreffende nieuwsberichten van de BBC 

1.1.2. Verhalen over belevenissen in de oorlog 

   38  Verhalen over belevenissen van een onbekend iemand en belevenissen van een  

    zekere J. C. Fijma 

   47  Verhaal over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de Zaanstreek door een  

    onbekende schrijver 

   48  Verhaal over een razzia in Zaandam op 6 februari 1945 

   52  Verhaal van een onbekend persoon over ontevredenheid onder Duitse soldaten 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1.02.4. Overige 

   1364  Circulaire van het Comité ter bevordering van samenvoeging der  

    Zaangemeenten betreffende een fusie van de Zaangemeenten, 1940 okt 

   1549  Stukken betreffende het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog van de familie  

    Kleij, beheerders van het ontspanningsgebouw van Albert Heijn in Zaandam, 1942- 

    1945 

   1543  Tekst van een Duitstalig lied getiteld Das Lied der Löwenbatterie waarin de  

    Zaanstreek wordt genoemd, z.d. [1943]  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114030&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114030&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333742&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333742&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333731&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2329348&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117524&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117530&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117530&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117585&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117585&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117586&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117592&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2779119&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112754&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1112754&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2706185&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2706185&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2706185&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704108&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704108&miview=inv2&milang=nl


40 
 

Joodse gemeenschap en de vervolging van Joden 

 

Westzijde 262, twee struikelstenen ter nagedachtenis aan de weggevoerde Joden in de Tweede Wereldoorlog, Collectie 

Gemeentearchief Zaanstad. Fotonummer: 21.47444. 

Algemeen12 13 14  

Over de Joodse gemeenschap in Nederland en de vervolging van joden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is veel bekend. De Duitse bezetter was erg precies in de administratie die werd 

bijgehouden over de Joodse gemeenschap. Veel archiefstukken zijn aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog verbrand, voornamelijk om bewijsmateriaal te vernietigen, maar er is ook veel bewaard 

gebleven. Omdat er veel bewaard is gebleven is het mogelijk een beeld te schetsen van de Joodse 

bevolking en hoe zij werden vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Hitler schreef in zijn boek ‘Mein Kampf’ over de dreiging van joden voor het Duitse volk. Hitler was van 

mening dat het Duitse volk zuiver moest blijven, dat de kracht van een volk werd bepaald door het 

bloed en dat Joods bloed niet gemengd mocht worden met dat van de Arische Duitsers. Hitler kreeg 

eind jaren 20 en begin jaren 30 veel aanhangers die zijn ideeën en uitspraken geloofden. Nadat Hitler 

in 1933 democratisch aan de macht was gekomen in Duitsland begonnen de eerste maatregelen tegen 

de Joodse bevolking. In 1933 woonden ongeveer een half miljoen joden in Duitsland. Dit was minder 

dan 1% van de Duitse bevolking. Volgens Hitler waren de joden grotendeels verantwoordelijk voor de 

economische crisis en het verlies van de Eerste Wereldoorlog. 

                                                           
12 1933 - 1945 de Nederlandse overheid. (2019, 14 september). joodsamsterdam. https://www.joodsamsterdam.nl/1933-1945-de-nederlandse-

overheid/ 
13 Uitsluiting en vervolging. (z.d.). Duitsland Instituut. https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/64/uitsluiting-en-vervolging 
14 Nederland: het hoogste aantal Joodse slachtoffers in West-Europa. (2020, 29 september). Anne Frank Website. 

https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/verdieping/nederland-het-hoogste-aantal-joodse-slachtoffers-west-europa/ 
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In april 1933 werd een ’Juden-Boycott’ afgekondigd tegen joodse winkeliers, men moest hier niet meer 

heen gaan voor het kopen van producten. Kort daarna werden alle Joodse ambtenaren ontslagen en 

in 1935 werden de Neurenbergwetten ingevoerd. Hierin stond dat Joden niet meer mochten trouwen 

met niet-Joden en dat zij gezien werden als tweederangsburgers. Dit houdt in dat zij minderwaardig 

waren aan de Duitse bevolking. De opvolgende jaren was er veel haat, discriminatie en boycotacties 

tegen de Joodse bevolking in Duitsland. Gedurende deze jaren vluchten al veel joodse inwoners naar 

het buitenland, ook naar Nederland, bijvoorbeeld het gezin van Anne Frank, wat in 1934 naar 

Nederland kwam. 

In 1938 werden de omstandigheden in Duitsland erger en erger. Op 9 november werden joodse 

winkels, huizen en synagogen vernield en werden joden in elkaar geslagen of gedood. Na deze nacht, 

ook wel de Kristallnacht genoemd, vluchtten nog meer joden uit Duitsland naar andere landen. In 

eerste instantie had de Nederlandse regering een liberaal toelatingsbeleid, maar sinds 1935 had zij de 

regels verscherpt. Mede omdat Nederland te kampen had met een economische crisis en de vele 

werklozen. Vluchtelingen moesten bewijzen dat zij in levensgevaar verkeerden als zij terug zouden 

gaan naar hun eigen land. Het verkrijgen van een verblijfsvergunning was in die periode erg lastig, vlak 

voor de Duitse inval sloot Nederlands zelfs geheel zijn grenzen voor vluchtelingen. 

Omdat vele vluchtelingen over heel Nederland waren verspreid werd gedacht dat een centraal 

vluchtelingenkamp de oplossing zou zijn. In Westerbork werd een kamp gebouwd waar de Joodse 

vluchtelingen uit Duitsland terecht konden. De eerste vluchtelingen kwamen op 9 oktober 1939 aan in 

Westerbork. De Joodse gemeenschap was ongerust, Westerbork lag dicht bij de Duitse grens en de 

politieke situatie in Duitsland, zeker na de inval van Polen, was verontrustend. Deze onrust was terecht, 

in mei 1940 vielen Duitse legers Nederland binnen. Ook in Nederland bleken de Joodse vluchtelingen 

niet veilig. 

Nadat Nederland zich had overgegeven werden de Duitsers de baas. Al in 1940 werden de eerste 

stappen genomen om de Joodse bevolking in Nederland te registreren. Zo moesten alle ambtenaren 

in Nederland een ariërverklaring ondertekenen. Deze verklaring gaf aan dat je niet-Joods was. Het 

Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd door de Duitse bezetter in de gaten gehouden. De 

Duitse-joden die in het kamp verbleven mochten niet meer zonder speciale vrijstelling het kamp 

verlaten. Dit was in opdracht van de Duitse autoriteiten, het kamp was toen ook nog onder 

Nederlandse leiding. Later heeft de Duitse bezetter het kamp overgenomen en werd Westerbork nu 

officieel een ‘Polizeiliches Judendurchgangslager’, een voornamelijk voor Joden bedoeld 

doorgangskamp.15 Vanuit Westerbork werden mensen via grote transporten doorgestuurd naar 

andere kampen als Auschwitz en Sobibor. 

Iedereen van (gedeeltelijk) Joodsen bloede moest zich laten registreren. Na de registratie volgden 

steeds meer maatregelen om de Joodse bevolking buiten te sluiten. In 1941 werden joodse 

ambtenaren ontslagen en kregen Joden een grote ’J’ in hun persoonsbewijs gestempeld. Joden 

mochten niet meer naar de markt, naar zwembaden, naar het park, musea, dierentuinen, bibliotheken, 

cafés, sportverenigingen en nog veel meer openbare plekken.  

 

 

 

                                                           
15 Biemond-Boer, B. (2020, 17 november). Joden bewaakten kamp Westerbork om te overleven. RD.nl. 

https://www.rd.nl/artikel/887933-joden-bewaakten-kamp-westerbork-om-te-overleven 
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In datzelfde jaar werd de Joodse Raad door de bezetter in het leven geroepen. De Joodse Raad moest 

helpen de Joodse gemeenschap te organiseren en besturen. De Duitsers gaven de maatregelen door 

aan de Joodse Raad, de Joodse Raad voerde deze vervolgens uit en maakte dit bekend aan de joodse 

bevolking in Nederland. Niet alleen in Nederland was een Joodse Raad, in elk door Duitsland bezet land 

was er een Joodse Raad of een vorm hiervan. In Nederland waren Abraham Asscher en David Cohen 

de voorzitters. In Amsterdam ontstond een onrustige sfeer, NSB-knokploegen sloegen joden in elkaar 

en Joodse mensen werden veel gepest en uitgesloten. Tijdens deze onrustige periode viel een dode, 

een lid van de NSB. Als reactie hierop lieten de Duitsers 427 Joodse mannen oppakken. Deze razzia 

vond plaats op 22 en 23 februari 1941. Na de razzia volgde de Februaristaking, het eerste openlijke 

verzet tegen de vervolging van Joden.  

Vanaf januari 1942 werden joden verplicht te gaan wonen in Amsterdam, hierdoor waren voor de 

Duitse bezetter alle personen op een plek geconcentreerd en werd het in de toekomst makkelijker 

deze personen af te voeren naar Westerbork. Per gemeente alle joden opgeroepen zich in Amsterdam 

te gaan vestigen. 

Op 3 mei 1942 werd de Jodenster verplicht. Alle Joden vanaf 6 jaar oud moesten een grote gele ster 

met het woord ‘JOOD’, duidelijk zichtbaar op de linkerborst dragen. Als Jood moest je zelf vier sterren 

kopen, deze moest je dus zelf betalen. Elke ster kostte 4 cent en je moest er ook nog eens een 

distributiebon voor inleveren. De verkoop van Jodensterren was uitsluitend aan personen die een 

persoonsbewijs konden tonen met daarop de hoofletter ‘J’. Door de Jodenster waren personen van 

Joodse komaf makkelijk te herkennen door de Duitse bezetter. Na de invoering van de Jodenster 

startten in juli 1942 de eerste deportaties naar kamp Westerbork. De bezetter gaf aan dat Joden 

werden afgevoerd om zogenaamd te gaan werken in een werkkamp in Duitsland, zoals bij de 

Arbeitseinsatz. Sommige personen melden zich vrijwillig voor transport. Zij waren bang gescheiden te 

worden van familie, anderen vertrouwen het niet en meldden zich niet en wachtten af of doken onder. 

In het begin kreeg iedereen bericht zich te melden voor deze ‘Arbeitseinsatz’. Toen de bezetter door 

kreeg dat niet iedereen zich meldde werd gedreigd dat men naar een concentratiekamp zou worden 

gestuurd, wat veel erger zou zijn dan een werkkamp. Het concentratiekamp Mauthausen was toen al 

bekend onder de bevolking. 

Toen dit niet voldoende resultaat opleverde besloot de Duitse bezetter over te gaan op grootschalige 

razzia’s. Joden werden opgepakt en afgevoerd. De Joden werden naar de Hollandse Schouwburg 

gebracht, aan de Plantage Middenlaan, vlakbij Artis. Vanuit de schouwburg werden zij naar het 

doorvoerkamp Westerbork gebracht. Vanuit hier werden zij naar Sobibor en Auschwitz doorgestuurd, 

toen dacht men dat zij ergens in het oosten in deze kampen moesten gaan werken. Achteraf bleek dat 

zij hier werden vermoord. 

Tussen 1942 en 1944 vertrok bijna elke week op dinsdag een trein vanuit Westerbork. De mensen die 

mee moesten op deze transporten werden in goederenwagons vervoerd. Totaal vertrokken 93 

transporten van Westerbork naar verschillende concentratiekampen in het oosten. Totaal meer dan 

100.000 mensen werden gedeporteerd. Van hen keerden slechts 5.000 mensen na de oorlog terug. 

Totaal zijn 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma vermoord door het Naziregime.  
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Vervolging in de Zaanstreek  

Na de razzia van 22 en 23 februari in Amsterdam van Joodse mannen volgde een protest vanuit de 

Nederlandse bevolking, de Februaristaking. Op 25 en 26 februari staakten duizenden arbeiders in 

Amsterdam, Utrecht en ook de Zaanstreek. In Zaandam was dit met toestemming van de Zaandamse 

burgemeester. Het communistisch verzet verspreidde een manifest dat opriep tot staken. In de 

Zaanstreek zorgden Gerrit en Bep Koeman voor het drukken en verspreiden van het manifest. 

Uiteindelijk staakten duizenden arbeiders van maar liefst 200 bedrijven in de Zaanstreek. Velen van 

hen verzamelden zich op de Dam in Zaandam. De Duitsers grepen in en schoten daarbij Jan Keizer 

dood. Na het optreden van de Duitsers kwam de staking tot een eind. De Zaandamse burgemeester 

werd ontslagen omdat hij toestemming gaf tot het staken. Er werd een NSB’er als burgemeester 

aangesteld en de gemeente Zaandam kreeg 500.000 gulden boete. 

De Joodse bevolking in de Zaanstreek kreeg het erg zwaar. Op 14 januari 1942 kregen zij bericht dat zij 

werden ’geëvacueerd’ naar Amsterdam. Zaandam was de eerste gemeente in Nederland waar dit 

gebeurde. Statenloze joden (waaronder vluchtelingen uit Duitsland) uit Zaandam moesten die dag 

meteen naar het kamp Westerbork. Dat waren er 98. In maart kwamen de joden uit Koog aan de Zaan 

en Oostzaan aan de beurt, in april die uit Assendelft, Wormer, Wormerveer en Zaandijk. Dit was 

onderdeel van de maatregelen die de Duitse bezetter had genomen, de Joodse inwoners werden in 

Amsterdam in speciale Joodse wijken ingedeeld, getto’s, zo had de Duitse bezetter iedereen 

overzichtelijk bij elkaar. In april 1942, wanneer de meeste Joodse mensen in Amsterdam wonen, werd 

de Jodenster ingevoerd. Een voor een kregen Joodse inwoners bericht dat zij zich moesten melden 

voor transport naar het oosten, hier zouden zij in werkkampen worden geplaatst. 

In speciale gevallen kon iemand een vrijstelling krijgen voor transport. Deze vrijstellingen werden aan 

de hand van een stempel op het persoonsbewijs geplaatst, een sperrstempel. Vrijstellingen waren 

bijvoorbeeld voor gemengd-gehuwden, leden van de Joodse Raad of Joden met een belangrijke rol in 

de industrie. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Polak en Schwarz, toen een bedrijf in geur en 

smaakstoffen met locaties over de hele wereld. Het hoofdkantoor was gevestigd in Zaandam. Zij 

maakten tijdens de oorlog onder andere zoetstof, theesurrogaat en koffie surrogaat.  

Al in 1940 werd daar niet-Joodse directeur aangenomen, dr. Brummer. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was hij onmisbaar voor het bedrijf. Hij zorgde er onder andere voor dat de, naar 

Westerbork gestuurde familie Schwarz, werd vrijgelaten. Mede omdat zij een sperrstempel hadden en 

volgens Brummer onmisbaar waren voor de fabriek. In 1943 golden ook de vrijstellingsstempels niet 

meer, alle Joden die zich nog in Nederland bevonden werden weggevoerd naar Westerbork. 

Naast een vrijstelling was onderduiken of een vals persoonsbewijs regelen ook een optie voor sommige 

personen. Het was niet makkelijk om aan een onderduikplek of vals persoonsbewijs te komen. Ook in 

de Zaanstreek waren er veel Joden ondergedoken. Wanneer je toch een onderduikplek had, was je 

nog niet altijd veilig. Verraad lag altijd op de loer. In Assendelft werden veel onderduikers geholpen, 

aan de Zaandammerweg zat bij bijna elke boerderij wel één of meerdere Joodse onderduikers. Na de 

oorlog werd deze straat ook wel de Jodenbreestraat genoemd vanwege het aantal joden wat daar 

tijdens de oorlogsjaren zat. 16 

 

 

                                                           
16 Schaap, E. (z.d.). De vervolging van de Zaanse joden. MeitotMei. https://meitotmei.nl/de-vervolging-van-de-zaanse-joden/ 
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Niet iedereen had de mogelijkheid om onder te duiken. Van de 314 Joden die in 1942 in de Zaanstreek 

woonden, hebben 184 personen het niet overleefd. De Joodse slachtoffers worden onder andere 

herdacht met een gedenkboek wat in het stadhuis van Zaanstad ligt. 

De namen van de Joodse slachtoffers uit de Zaanstreek zijn ook te vinden op de website Joods 

Monument Zaanstreek. Deze website bevat verschillende verhalen van Joodse onderduikers en 

slachtoffers. Per voormalig Zaangemeente kan nagegaan worden welke personen hier voor de oorlog 

woonden, wie hier tijdens de oorlog zat ondergedoken en of zij de oorlog hebben overleefd of niet. 

Via deze link kunt u op de website van Joods Monument Zaanstreek zoeken:  

www.joodsmonumentzaanstreek.nl  

Onteigening van Joods onroerend goed  
Op 26 februari 2020 ontving de afdeling Communicatie van de gemeente Zaanstad een gezamenlijke 

vragenlijst van de tv-programma's Pointer van KRONCRV en Follow the money van VARABNN. Het 

onderwerp van deze vragenlijst was de onteigening en doorverkoop van woningen van Joodse 

eigenaren in de Tweede Wereldoorlog en het opleggen van naheffingen aan na de oorlog 

teruggekeerde eigenaren.  

Op 3 maart 2020 heeft het college aan de gemeentesecretaris verzocht een quickscan te doen naar de 

historische feiten inzake de onteigening van Joodse huizen in de Tweede Wereldoorlog en inzake de 

opstelling van de gemeente Zaanstad en haar rechtsvoorgangers ten aanzien van compensatie. In deze 

quickscan diende ook te worden meegenomen welke aanpak andere gemeenten volgen. De quickscan 

is uitgevoerd door het Gemeentearchief Zaanstad. 

Nadat Duitsland Nederland bezet had, moesten Joden vanaf augustus 1941 hun woning en ander 

vastgoed aanmelden bij de Niederlandische Grundstücksverwaltung (NGV). Vanaf 1942 werden Joodse 

burgers op transport gezet naar het oosten, naar werk- en vernietigingskampen. Ook doken vele Joden 

onder of verhuisden zij naar Joodse wijken in Amsterdam. Hierdoor kwamen veel panden leeg te staan. 

De NGV onteigende deze panden en verkocht deze vervolgens weer door. De opbrengsten van de 

verkoop waren grotendeels voor het Duitse Rijk. Makelaars, tussenhandelaren, de belastingdienst en 

nog een aantal verschillende partijen verdienden ook aan de verkoop van deze onteigende Joodse 

panden. 

De verkoop en aankoop van Joods bezit werd bijgehouden in de zogeheten ’Verkaufsbücher’.  
Deze zijn helaas niet volledig, niet alle onteigende objecten werden geadministreerd. Ook zijn niet alle 
Verkaufsbücher bewaard gebleven, sommige delen zijn tijdens of na de Tweede Wereldoorlog 
vernietigd. De stukken die nog bewaard zijn gebleven liggen in het Nationaal Archief, in Den Haag. 
De overgebleven Verkaufsbücher bevatten meer dan 7000 objecten waaronder panden. Deze zijn te 
herleiden tot 1891 (veelal joodse) eigenaren. Van elk object zijn onder andere de adresgegevens, de 
namen van de eigenaar, de namen van de betrokken notarissen en oorlogskopers en de verkoopprijzen 
van het onteigende object te herleiden.  
 
Als u meer informatie wilt over deze Verkaufsbücher of als u deze in wilt zien kunt u terecht bij het 

Nationaal Archief of via de link: labs.kadaster.nl/stories/verkaufsbucher/ 

Voor een overzicht van onteigende panden in Nederland kunt u kijken op de website van Pointer. Hier 

staat een stippenkaart met meer dan 5.000 onteigende Joodse panden. Ook de panden in de 

Zaanstreek vindt u hier terug. U kunt gebruik maken via onderstaande link:  

pointer.kro-ncrv.nl/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt 

 

 

http://www.joodsmonumentzaanstreek.nl/
https://labs.kadaster.nl/stories/verkaufsbucher/
https://pointer.kro-ncrv.nl/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt
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Onteigend Joods onroerend goed werd gedurende de Tweede Wereldoorlog voornamelijk aangekocht 

door particulieren maar in een aantal gevallen waren gemeenten ook koper. De gemeenten Zaandam 

en Zaandijk hebben in de oorlogsjaren door de Duitse bezetters onteigend onroerend goed 

aangekocht. Het gaat daarbij voornamelijk om onroerend goed van Joodse eigenaren. Na de Tweede 

Wereldoorlog is met bijna alle gedupeerden een regeling getroffen in het kader van het toenmalige 

rechtsherstel. Er is echter één uitzondering op deze regelingen. De gemeente Zaandijk heeft in de 

oorlogsjaren één pand aangekocht, de eigenares heeft na de oorlog afgezien van een regeling en een 

verklaring getekend waarin zij het eigendom overdraagt aan de gemeente.  

Over eventuele compensatie van Joodse inwoners is vooralsnog slechts anekdotisch bewijs gevonden. 

Er is geen reden om te veronderstellen dat de opstelling van de voormalige Zaangemeenten afwijkt 

van het algemene beeld van de Nederlandse overheid, dat wil zeggen dat deze opstelling uiterst 

zakelijk was en men uitsluitend overging tot compensatie wanneer er een wettelijke noodzaak toe 

bestond.  

Van het systematisch opleggen van naheffingen lokale belastingen over de oorlogsperiode aan 

teruggekeerde inwoners is vooralsnog geen bewijs gevonden. De reden daarvoor is dat informatie over 

individuele aanslagen en heffingen in vrijwel alle gevallen vernietigd is. In verslagen zoals de 

jaarrekeningen van de gemeenten wordt geen melding gemaakt van openstaande vorderingen over 

de bewuste periode. 

Als u meer informatie wilt over de onteigening van Joods onroerend goed in de Zaanstreek kunt u 

kijken op de website van het Gemeentearchief Zaanstad. Hier is een verslag te vinden die informatie 

bevat over de adressen en geraadpleegde archieven waar informatie te vinden is over de aankoop van 

joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over de Joodse gemeenschap en de vervolging van Joden 

kunt u gebruik maken van de volgende trefwoorden:  

Deportatie; Endlösung; Genocide; Holocaust; Israëlieten; Joodse maatregelen; Jodenster; 

Jodenvervolging; Nederlands-Israëlieten; Repatriëring; Shoa; Shoah; Sjoa; Synagoge  

Stukken met betrekking tot de Joodse gemeenschap en de vervolging van de Joodse 

bevolking bij het Gemeentearchief Zaanstad: 

Let op! Dit zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

1.1.1. Communicatie 

   4  Foto's van bekendmakingen met de titels: Kennisgeving overname gezag in Noord- 

    Holland door F. Christiansen en bevelen met betrekking tot werkhervatting;  

    samenscholingen en politieke partijen, Nederlandse weermacht leden moet terug in  

    krijgsgevangenschap, Verbod op het gebruik van Verwarmingsinstallaties, Aanwijzing  

    van inrichtingen waar joden zijn toegestaan, Meldingsplicht voor Duitsers gekomen in  

    Nederland tussen 1 januari 1933 en 1 maart 1938, Teruggave van paarden en wagens  

    aan boeren in Assendelft die gevorderd waren door de Duitsers, Uitgaansverbod voor  

    Zaandam, Oproep tot boycotten van meldingsplicht 

   7  Foto's van bekendmakingen met de titels: In beslag genomen goederen 95 kg vlees,  

    Noodkreet voor voedsel aan Noodcommitee ter Assendelft, Ontslag uit  

    werkverschaffing van Baas H. , Met betrekking tot joodse bezit in Fibra 

   230  Bekendmakingen betreffende maatregelen inzake Joodse Nederlanders en de  

    spertijd 

   2  Foto's van bekendmakingen met de titels: Waarschuwing aan de burgerij van  

     Zaandam, Oproep tot staking en het helpen van de joodse bevolking 

   12  Verklaring van de gezamenlijke verzetsbewegingen aan het Nederlandse volk. Met  

    lijst van maatregelen tegen joodse burgers 

   10  Spotprenten met de titels: Het ondier vlucht, Grafschrift van Adolf Hitler, Yankee -  

    Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de jodenkliek, Gevaar! Gestapo!  

    weest op uw hoede!, Tegenstellingen van Pasquino 

1.1.2. Verhalen over belevenissen in de oorlog 

   46  Verhaal van T. van Til-Duijs uit Zaandam over Joodse onderduikers 

1.1.4. Februaristaking 

   140  Verslag over maatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de joden 

1.3.1. Droppingsvelden en wapenopslag 

   178  Pagina uit een onbekend boek betreffende de behandeling van en de houding van  

     Joden in de Tweede Wereldoorlog 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1.05. Jodenvervolging 

   137  Circulaires betreffende de behandeling van joden in Amsterdam, Hilversum en  

    Zaandam door de Duitse bezetters en tevens oproep om de joden te helpen , 1941, z.d 

   1453  Rapport van de gemeentepolitie Krommenie betreffende de aanhouding van een  

    joodse inwoner van Krommenie, 1942. Kopie 

   1467  Verklaringen van een joodse inwoonster van Wormerveer betreffende de  

    inbewaringgeving en retournering van goederen bij een niet-joodse inwoner van  

    Wormerveer, 1945 

   1508  Verslag van de lotgevallen van een joods meisje in Auschwitz, 1945 

   1471  Lijst van uit de Zaanstreek naar concentratiekampen overgebrachte en aldaar  

    overleden joden, z.d 

   1509  Verslag van de lotgevallen van een van origine Amsterdamse joodse jongeman die de  

    oorlog wist te overleven, z.d 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113929&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114001&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333815&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333815&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113931&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113931&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114053&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114053&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117524&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117584&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313804&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313809&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314704&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2315202&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2315202&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2410113&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=896057&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=896057&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2445317&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2445317&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663427&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663427&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663427&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693627&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663431&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663431&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693628&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693628&miview=inv2&milang=nl
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1.10. Onderwijs 

   + Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan  

   schoolhoofden, schoolbesturen en gemeentebesturen, 1940-1941 

   559  betreffende de verwijdering van joden uit openbare functies, 1941 apr 30 

   565  betreffende de vaststelling van het al dan niet tot het joodse ras behoren van  

    onderwijzend personeel en leerlingen, 1941 nov 1 

1.11. Overheid 

   544  Stukken betreffende aanbieding van de brochure Het Rassenvraagstuk aan  

    ambtenaren van de gemeente Zaandam, 1941 

1.12. Politieke partijen 

   + Stukken betreffende acties van Zaanse afdelingen van de CPN (Communistische Partij  

   Nederland) tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1942-1958. Met hiaten 

   1477  Brieven betreffende hulp aan onderduikers, 1943, 1958, z.d 

1.13. Verzet 

   1548  Stukken betreffende het werk van Everhard Anthony Maria Keet en zijn vrouw  

    Theodora Johanna Geerdes voor de het Nationaal Steun Fonds (NSF), de Landelijke  

    Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO), de Luchtbeschermingsdienst Assendelft,  

    het Nederlands Volksherstel en bij de opvang van joodse onderduikers , 1940-1945.  

    Met foto's van de familie Keet en een joodse onderduikster 

Archief:   Collectie P. Krom jr., gemeentesecretaris van Westzaan en verzetsman  

    tijdens de Tweede Wereldoorlog 

2. Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 

   7  Aanmeldingsformulier voor een joods meisje betreffende de aanmeldingsplicht van  

    personen van geheel of gedeeltelijke joodse afkomst. Met nota's, 1944 

 

Archief:   PA-0173   Nederlands volksherstel, afdeling Westzaan 

   3  Correspondentie inzake repatriërende 

   4  Formulier Joods bezit en lege formulieren Nederlands Volksherstel Westzaan 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2410112&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910640&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910640&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910649&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910656&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910656&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910607&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910607&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2779074&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663861&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663861&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663868&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397998&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704310&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704310&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704310&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704310&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704310&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0003&minr=2119135&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0003&minr=2119141&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0003&minr=2119141&miview=inv2&milang=nl
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Arbeidsdienst en de Arbeitseinsatz/tewerkstelling  

 

Razzia. In scène gezet fragment uit de naoorlogse film 'Samen op weg.' , Collectie Gemeentearchief Zaanstad.  
Fotonummer: 21.31736. 

De Arbeitseinsatz is de benaming voor de tewerkstelling in Duitsland, die verplicht werd voor veel 

Nederlandse burgers. In Nederland werd dit ook wel de arbeidsinzet genoemd. Niet alleen in 

Nederland, maar uit alle landen die bezet waren door Duitsland werden arbeiders opgeroepen om te 

werken voor de Duitse oorlogsindustrie. 

De arbeidsinzet lijkt veel op de Nederlandse Arbeidsdienst. Toch zijn dit verschillende organisaties. Het 

is belangrijk om te weten in welk opzicht de organisaties verschillen. De Arbeidsdienst was bedoeld 

om de Nederlandse jongeren op te voeden met nationaalsocialistische ideeën. De Arbeidseinsatz, of 

arbeidsinzet, was bedoeld om personen te werven die in Duitsland konden werken. 
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Arbeidsdienst17 18  

Na de capitulatie van Nederland wilde de Duitse bezetter een verplichte arbeidsdienst instellen. In 

Duitsland konden jongeren van 18 tot 25 jaar, al vanaf 1933, worden opgeroepen om een half jaar te 

werken bij de Reichsarbeitsdienst (RAD). Rijkscommissaris A. Seyss-Inquart en Generalkommissar F. 

Schmidt waren verantwoordelijk voor de invoering van de Nederlandse Arbeidsdienst. Hun doel was 

de arbeidsdienst geleidelijk in te voeren in plaats van het gelijk te verplichten. Als het ineens verplicht 

zou worden zou hier veel weerstand vanuit de bevolking kunnen ontstaan. In eerste instantie werden 

personen die in het Nederlandse leger hadden gediend opgeroepen voor de zogenoemde 

Opbouwdienst, de werkloze oud-militairen konden hierdoor helpen Nederland weer op te bouwen na 

de oorlogsdagen van mei 1940. Dit gebeurde in juli 1940. Zo’n 60.000 man meldde zich vrijwillig voor 

de Opbouwdienst. Leden van de Opbouwdienst zouden gaan werken aan ontginning, wegenaanleg en 

drainage.  

In oktober 1940 werden de eerste stappen genomen voor het ontstaan van de Nederlandse 

Arbeidsdienst (NAD). De NAD kwam tot stand uit de Opbouwdienst en werd gebruikt als instrument 

om het Nederlandse volk op nationaalsocialistische basis op te voeden. Pas op 23 mei 1941 werd een 

verordening ingevoerd voor de NAD.  In deze Arbeidsdienstverordening werd aangegeven dat jongeren 

(jongens en meisjes) tussen de 18 en 25 jaar verplicht moesten werken (bij wijze van dienstplicht). 

Jongeren die zich aan wilden melden voor een universiteit of hogeschool moesten eerst deze 

dienstplicht vervullen. Veel van hen weigerden. In 1942 bleek dat bij universiteiten en hogescholen 

nauwelijks gecontroleerd werd of de studenten hun arbeidsdienstplicht vervuld hadden.  

Vanaf 1942 werden leden van de NAD opgeroepen voor arbeid aan het oostfront, in Rusland. 

Vierhonderd man meld zich vrijwillig voor werk in Rusland. Zij keerden na enkele maanden terug. In 

juli 1943 ging nog ruim vijfhonderd man naar het oosten om werkzaamheden te verrichten. Rond deze 

periode kwam het besef dat de NAD was mislukt. Een groot deel van de leden was anti-Duits, ondanks 

de nationaalsocialistische propaganda die hun was voorgeschoteld. Seyss-Inquart was van mening dat 

de NAD daarom drastisch moest worden verkleind. Vanaf de lente van 1944 was al ongeveer een derde 

deel van de NAD ingezet om allerlei graafwerk voor de Wehrmacht te verrichten. Na Dolle Dinsdag (5 

september 1944) stroomde de NAD leeg. Het restant, de fanatieke pro-Duitse leden, sloten zich aan 

bij de Wehrmacht. 

  

                                                           
17 10. Opbouwdienst, Arbeidsdienst en Arbeidsinzet: wat is het verschil? (z.d.). Docplayer. https://docplayer.nl/10513826-10-opbouwdienst-
arbeidsdienst-en-arbeidsinzet-wat-is-het-verschil.html 
18 Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Nederlandse Arbeidsdienst. (z.d.). TweedeWereldoorlog. http://www.tweede-

wereldoorlog.org/arbeidsdienst-introductie.html 
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Al in juni 1940 werden Nederlanders gevraagd zich te melden voor arbeid in Duitsland. In het begin 

was de arbeid in Duitsland voornamelijk gericht op werklozen en werd dit op vrijwillige basis gedaan. 

Vooral het Departement van Sociale Zaken oefende dwang uit op werklozen om arbeid in Duitsland te 

accepteren. Wanneer men arbeid in Duitsland zou weigeren kon de steun of de werkloosheidsuitkering 

worden stopgezet. In de eerste jaren meldden enkele tienduizenden arbeiders zich om te werken in 

Duitsland. Dit was echter voor de Duitse oorlogsindustrie lang niet genoeg. Eind februari verscheen 

daarom een verordening die aangaf dat de arbeidsbureaus in Nederland, personen voor een bepaalde 

tijd op een door hun aangewezen plaats werkzaamheden kon laten verrichten. 

Door de Rijkscommissaris van Nederland, Seyss-Inquart, werd op 23 februari 1942 een nieuwe 

verordening ingevoerd. Voortaan konden alle Nederlanders verplicht worden gesteld om voor een 

bepaalde tijd in Duitsland te werken. Omdat de Duitsers nog meer arbeidskrachten nodig hadden voor 

de oorlogsindustrie werd in maart 1942 Fritz Sauckel benoemd tot `Generalbevollmächtigter für den 

Arbeitseinsatz’. Hij kreeg de taak er voor te zorgen dat de tekorten aan arbeiders in Duitsland werden 

opgelost. Sauckel wees vervolgens F. Schmidt aan als vertegenwoordiger in Nederland, die op dat 

moment al werkzaam was voor de Nederlandse arbeidsdienst. 

Sauckel stelde verschillende eisen aan de Nederlandse bevolking.  

- Vóór mei 1942 moesten 30.000 metaalarbeiders worden geleverd.  

- In augustus 1942 moeten 38.000 arbeiders zich melden voor de wapenindustrie, vooral in de textiel 

en lederfabrieken waren arbeidskrachten nodig.  

- In november 1942 moeten nog eens 35.000 arbeiders worden geleverd. Voor december kwamen 

daar nog eens 25.000 personen bij. Ongeveer tweederde van deze arbeiders werd geleverd. 

- Vóór 10 maart 1943 moest bezet Nederland 100.000 arbeiders leveren, dat werden er uiteindelijk 

zo’n 50.000. 

Vanaf mei 1943 werden jonge Nederlandse mannen tussen de 18 en 35 jaar verplicht te werken in 

Duitsland. De Duitse oorlogsindustrie had een groot tekort aan arbeiders en personeel, dit kwam 

voornamelijk omdat de meeste Duitse mannen zich hadden aangemeld voor het Duitse leger. 

Zo’n 54.000 mannen meldden zich voor de Arbeitseinsatz. Anderen doken onder, veel mannen wilden 

niet werken voor de Duitsers. Dit gebeurde mede vanwege de omstandigheden, de fabrieken werden 

gebombardeerd door de geallieerden. Zo vielen er meerdere doden onder de personen die in Duitsland 

tewerk werden gesteld. Ook was het werk zwaar en de arbeiders werden niet altijd goed behandeld. 

Omdat de Duitsers meer arbeiders nodig hadden werd de leeftijd verruimd van 17 tot 40 jaar. Toch 

bleven de aanmeldingen voor de Arbeitseinsatz onvoldoende. De Duitse bezetter wilde nog meer 

arbeiders en daarom ging men over tot dreigementen en razzia’s. Er werd aangegeven dat personen 

die zich niet meldden werden doodgeschoten. De razzia’s bleken effectief, veel mannen die niet wilden 

werken werden alsnog opgepakt en naar Duitsland gestuurd. In totaal werden er in de Tweede 

Wereldoorlog meer dan 600.000 mannen tewerkgesteld in Duitsland. 

  

                                                           
19 Stichting Oorlogsverhalen. (z.d.). Oorlogsverhalen over de Arbeitseinsatz. https://oorlogsverhalen.com/themas/arbeitseinsatz/ 
20 Anmeldepflicht für den Arbeitseinsatz | Anne Frank Haus. (z.d.). AnneFrankHouse. 

https://www.annefrank.org/de/timeline/222/anmeldepflicht-fur-den-

arbeitseinsatz/#:%7E:text=Op%208%20mei%201943%20kondigt,meeste%20zitten%20in%20het%20leger. 
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Niet alleen uit Nederland, maar uit heel Europa werden arbeiders gehaald die in Duitsland moesten 

werken voor de oorlogsindustrie. De Nederlanders die zich hadden gemeld of verplicht werden gesteld 

om te werken in Duitsland werden over heel Duitsland verspreid. Wanneer men moest werken in 

Duitsland was het niet zo dat personen uit dezelfde regio bij elkaar bleven. In de eerste oorlogsjaren, 

toen men zich ook vrijwillig kon melden, was het vaak zo dat kleine groepjes arbeiders met hetzelfde 

beroep, bijvoorbeeld metaalwerkers, bij dezelfde fabriek in Duitsland werden geplaatst. Vooral in de 

laatste oorlogsmaanden werden arbeiders overal geplaatst, vaak ongeacht het oorspronkelijke 

beroep. Uiteraard werd geprobeerd de arbeiders zo veel mogelijk in te delen aan de hand van het 

beroep dat zij uitoefenden. Elke arbeider was er een voor de Duitse oorlogsindustrie. Door de vele 

bombardementen van de geallieerden waren arbeiders in het algemeen hard nodig. Zo werd veel 

dwangarbeid gericht op herstelwerkzaamheden, grote infrastructurele werkzaamheden of natuurlijk 

de wapenindustrie. Zeker in de laatste maanden van de oorlog ging het puur om mankracht, een 

arbeider was een arbeider. 

In sommige gevallen kon men een vrijstelling krijgen voor de tewerkstelling. Dit gebeurde alleen in de 

gevallen dat hij onmisbaar was voor bepaalde werkzaamheden, vaak voor personen die werkten in de 

voedselindustrie, bijvoorbeeld landbouwers.  

 

Ook in het Gemeentearchief Zaanstad is informatie over dergelijke vrijstellingen te vinden: 

Archief:   N.V. Koninklijke Lassie Fabrieken Wormerveer en voorgangers 

Toegangsnummer: PA-0340 

  162   Stukken betreffende de aanvraag en uitgifte van de   

    'Arbeitseinsatz Ausweisse' (bewijs van vrijstelling van tewerkstelling in  

    Duitsland) voor arbeiders in de voedingsmiddellenindustrie  

    (Nährungsfabrikarbeiter), 1943 

Sonderbau 

Ook in Nederland werden mensen tewerkgesteld. Vaak voor zogeheten ‘Sonderbau’ programma’s. 

Dit waren speciale bouwwerken die gemaakt moesten worden voor de Duitsers. Vaak waren dit 

verdedigingswerken. Bijvoorbeeld het graven van loopgraven en het bouwen van bunkers voor de 

Atlantikwall. Nederlandse gemeenten moesten arbeiders leveren voor deze projecten, de arbeiders 

moesten dan tot maximaal vier weken lang aan deze projecten werken. Voor deze Sonderbau 

programma’s waren speciale richtlijnen opgesteld door de Duitsers. Deze richtlijnen zijn ook te vinden 

in het Gemeentearchief Zaanstad. De gemeente Koog aan de Zaan moest in 1944 ook arbeidskrachten 

leveren voor een van de projecten, de bijbehorende documentatie is in onderstaande archiefstuk terug 

te vinden.   

 

Archief:   Gemeentebestuur Koog aan de Zaan   

Toegangsnummer: OA-0149 

  267   Arbeidseinsatz en Sonderbau, 1940-1945 

 

 

 

 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0149&minr=815198&miview=inv2&milang=nl
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Arbeitseinsatz in de Zaanstreek  

Ook in de Zaanstreek werden mannen opgeroepen om te werken in Duitsland.  

Op 29 april 1943 worden personen die in het Nederlandse leger hadden gediend, opgeroepen tot 

dwangarbeid in Duitsland. Velen waren het hier niet mee eens en op 30 april volgde een staking, zo 

ook in de Verblifa fabriek in Krommenie. Op 1 mei volgde een reactie van de Duitse bezetter, samen 

met hulp van de NSB-burgemeester Gerrit Jongsma werden veertien arbeiders gearresteerd. Dit waren 

gewone arbeiders, niet de stakingsleiders. Tien van hen werden via Kamp Vught naar 

concentratiekampen gestuurd, de andere vier personen werden ter plekken gefusilleerd. 

Informatie over de verplichte tewerkstelling van Zaankanters in Duitsland is helaas schaars.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het verzet een aanslag gepleegd op het Gewestelijk 

Arbeidsbureau Zaandam. Op 21 mei 1943 staken zij het arbeidsbureau te Zaandam in brand. Hierdoor 

werd het lastiger Zaankanters weg te voeren voor de Arbeitseinsatz. De brandweer had geen haast 

met het blussen van het arbeidsbureau, mede hierdoor is veel informatie die hier lag opgeslagen 

verloren gegaan. De Duitsers richtten een nieuw arbeidsbureau in op de Stationsstraat. Ook werden 

alle mannen die waren geboren tussen 1922 en 1924 opgeroepen om zich te melden. Veel mannen 

meldden zich niet en door de onvolledige administratie konden de Duitsers hier niet goed op 

controleren. Op 27 december 1944 vernietigde het verzet door een bomaanslag ook de nieuwe 

administratie van het arbeidsbureau aan de Stationsstraat. 21  

Door deze verzetsacties is de meeste administratie met betrekking tot de Arbeitseinsatz vernietigd. 

Daarom is er weinig informatie beschikbaar over personen uit de Zaanstreek die voor de Arbeitseinsatz 

zijn opgeroepen. Wel zijn er verschillende Duitse archieven die informatie kunnen bevatten over 

tewerkgestelden in Duitsland. Als u informatie zoekt over familieleden die eventueel in Duitsland 

tewerk zijn gesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunt u kijken op de website van de Arolsen 

Archieven (voorheen International Tracing Services). Deze website bevat miljoenen documenten over 

personen die vanuit het buitenland naar Duitsland zijn gekomen om te werken. Maar deze archieven 

beschikken ook over stukken met informatie over mensen die tijdens de oorlog in werk- en/of 

concentratiekampen hebben gezeten. De meeste van deze documenten zijn digitaal beschikbaar op 

hun website. Via deze link kunt u op de website van de Arolsen Archives zoeken: 

www.collections.arolsen-archives.org/en/search/. 

Ook bij het Rode Kruis kan informatie worden verkregen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het 

informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis de taak gekregen om tewerkgestelden op te sporen. 

Helaas is zo’n 80% van de archiefstukken hiervan vernietigd. Hierdoor is de kans groot dat de 

informatie die u zoekt niet bewaard is gebleven. In de archieven van het Rode Kruis zijn onder andere 

stukken te vinden over arbeiders die vrijwillig in Duitsland gingen werken en arbeiders die gedwongen 

in Duitsland moesten werken. De archieven van het Rode Kruis zijn ondergebracht bij het Nationaal 

Archief in Den Haag. Zoals bij veel archieven heeft u hier ook te maken met 

openbaarheidsbeperkingen. Sommige dossiers zijn openbaar, deze kunt u aanvragen op de studiezaal 

van het Nationaal Archief. Als u informatie wilt uit dossiers die niet of beperkt openbaar zijn, moet u 

hiervoor een aanvraag indienen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van het 

Nationaal Archief.  

 

 

 

                                                           
21 Schaap, E. (z.d.). De aanslag op het Zaandamse Arbeidsbureau. meitotmei. https://meitotmei.nl/de-aanslag-op-het-zaandamse-

arbeidsbureau/ 

https://collections.arolsen-archives.org/en/search/
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over de Nederlandse Arbeidsdienst en de Arbeitseinsatz 

kunt u gebruik maken van de volgende trefwoorden: 

Arbeid; Arbeider; Arbeidsbureau; Arbeidsinzet; Arbeiter; Arbeitseinsatz; Dwangarbeid; Fremdarbeiter; 

Gastarbeid; Gastarbeider; Sonderbau; Sonderbauprogramma; Tewerkgestelde(n); Tewerkstelling  

 

Stukken met betrekking tot de Nederlandse Arbeidsdienst en de Arbeitseinsatz bij 

het Gemeentearchief Zaanstad: 

 

Let op! Dit zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en   

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

 
1.1.1. Communicatie 

   1  Foto's van bekendmakingen met de titels: Nederland strijdt; algemene werkstaking,  

    Aan de Zaanse bevolking; oproep voor demonstratie voor meer voedsel, De  

    Nederlandse artsen weigeren naar Duitsland te gaan, Protesterende artsen in  

    concentratiekamp 

   4  Foto's van bekendmakingen met de titels: Kennisgeving overname gezag in Noord- 

    Holland door F. Christiansen en bevelen met betrekking tot werkhervatting;  

    samenscholingen en politieke partijen, Nederlandse weermacht leden moet terug in  

    krijgsgevangenschap, Verbod op het gebruik van Verwarmingsinstallaties, Aanwijzing  

    van inrichtingen waar joden zijn toegestaan, Meldingsplicht voor Duitsers gekomen in  

    Nederland tussen 1 januari 1933 en 1 maart 1938, Teruggave van paarden en wagens  

    aan boeren in Assendelft die gevorderd waren door de Duitsers, Uitgaansverbod voor  

    Zaandam, Oproep tot boycotten van meldingsplicht 

   6  Foto's van bekendmakingen met de titels: Beschikking aanmelding vroegere  

    studenten op donderdag 6 mei, Stopzetting der elektriciteitsvoorziening met ingang van  

    Maandag 9 oktober a.s, Aan de Nederlandse arbeiders oproep boycotten arbeidsinzet  

    en van een aanvraag 100 transportarbeiders te Hamburg 

   5  Foto's van bekendmakingen met de titels: Motivering terug brengen van Nederlandse  

    soldaten in krijgsgevangenschap, Manifest aan het Nederlandse volk met oproep tot  

    verzet, Oproep in krijgsgevangenschap van voormalige leden Nederlandse leger, Naar  

    de opheffing van de werkloosheid; Jonge ongehuwden naar Duitsland 

1.1.2. Verhalen over belevenissen in de oorlog 

   78  Verhaal van G. Bakker over zijn belevenissen in werkkampen 

   42  Verhaal van Klaas de Wit over het wegvoeren van mannen uit Krommenie na een  

    razzia in december 1944 

   51  Circulaire met oproep om niet gaan te werken voor de Duitse bezetters 

 

1.1.6. Arbeidsinzet 

   165  Legitimatie van W. Sander te Zaandam 

   166  Blanco identiteitsbewijzen en Duitse vrijstellingsbewijzen 

   164  Stukken betreffende de inzet van Zaandamse werklozen voor de arbeidsinzet in  

    Duitsland 

 

  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113929&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113972&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117524&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2119625&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117549&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117549&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117591&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314409&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314411&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314412&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314410&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2314410&miview=inv2&milang=nl
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Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

 
1.01. Arbeidsinzet en Arbeidsdienst 

1393  Briefje van een inwoner van Krommenie aan het Arbeidsburo in Zaandam  

  betreffende Krommeniëers die zich ontrekken aan de arbeidsinzet, z.d 

1540  Stukken betreffende de werving van jonge mannen voor de Nederlandse   

  Arbeidsdienst, 1941 

1397  Brief van een tewerkgestelde in Tuttlingen (Duitsland) aan een echtpaar De Bruin  

  betreffende zijn belevenissen in Duitsland, 1943 

1473  Telegrammen van de Sicherheidspolizei en de Sicherheidsdienst betreffende de  

  stakingen bij Verblifa in Krommenie en de fabrieken De Tijd, De Vlijt, De Engel en De  

  Ster in Worrmerveer, 1943. Kopiëen 

1445.  Brief van het provinciebestuur van Noord-Holland aan de burgemeester van  

  Krommenie betreffende het leveren van arbeidskrachten door de gemeente  

  Krommenie in het kader van het Sonderbauprogramma, 1944. Kopie 

1.13. Verzet 

   964  Circulaire van de gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland, gericht aan J.C. Vis  

    te Zaandijk als werkgever betreffende de arbeidsdienstplicht, 1945 jan 8 
2.4. Oorlogsherinneringen 

   1510  Verslag van de reis van een krijgsgevangene uit Zaandam van Duitsland naar  

    Nederland, 1945. Met bijbehorende kopieen van kaarten 

Archief:  AC-0003 Collectie P. Krom jr., gemeentesecretaris van Westzaan en verzetsman  

   tijdens de Tweede Wereldoorlog 

2. Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 

   26  Stukken betreffende de vrijstelling van de arbeidsinzet en opgaven van  

    persoonsbewijzen voor de gemeente Westzaan, 1944-1945 

Archief:  AC-0005   Collectie Henk de Wit, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede  

   Wereldoorlog 

Verzetsacties 

Gevechtshandelingen en overige verzetsacties binnen en buiten de Zaanstreek 

   168  Overzicht betreffende een mogelijke anti-sabotagegroep in oprichting en leden van  

    het Nederlandse Arbeidsfront in Wormerveer, z.d  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397998&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1100223&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=1100223&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397999&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693631&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693631&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0003&minr=2119135&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0003&minr=2939476&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0003&minr=2939476&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0005&minr=2970143&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0005&minr=2394260&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0005&minr=2394260&miview=inv2&milang=nl
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Archief:   KA-0004 Nederlands Hervormde Gemeente Westzaan 

   181  Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende de zondagsschool  

    en de Nederlands Hervormde Jeugdraad afdeling Westzaan, 1936-1969. Met  

    rekeningen en stukken over tewerkgestelde personen in Duitsland gedurende de  

    Tweede Wereldoorlog 

Archief:  OA-0080 Gemeentebestuur Zaandijk 

 
709 Pensioenen, steunverlening, subsidie Zaansche Vereeniging voor  

  Vreemdelingenverkeer, Medisch Opvoedkundig Bureau, financiële stukken,   

  arbeidsinzet, 1942-1945 

764  Het oproepen van inwoners voor tewerkstelling op vliegveld De Kooy ten behoeve van  

  de Duitse Weermacht, alsmede lijsten van tewerkgestelden, 1944  

 766 Ingekomen stuk betreffende het verzoek om vrijstelling van terugvoering in  

  gevangenschap, alsmede staten van namen van personen die zich moeten melden  

  voor de arbeidsinzet, 1943 

 767 Ingekomen stukken betreffende de verplichte arbeidsinzet, alsmede meldingen van  

  bedrijven inzake de vrijstelling van hun personeel van verplichte tewerkstelling,  

  presentielijsten en stukken betreffende onderzoek naar personen die zich niet gemeld  

  hebben, 1944 

 870 Staten betreffende uitbetaalde lonen aan tewerkgestelden, alsmede declaraties  

  betreffende steun aan werklozen en vergoedingen ten behoeve van de  

  werkverruiming, 1942-1943  

Archief:  PA-0081   Gerrit de Bruijn, onderwijzer en verzetsman 

   8   Staten van vrijgestelden voor de arbeidsinzet in Uitgeest, 1945 

   10   Lijsten van zwarthandelaars, N.S.B.-ers, pro-Duitsers en arbeidskrachten en  

    leveranciers van de Wehrmacht in de Zaanstreek, 1940-1944, z.j 

Archief:   PA-0144 Koninklijke Wessanen N.V. Wormerveer en N.V. Rijstpellerij, voorheen   

   Albert Vis 

 
   99 Stukken betreffende in Duitsland tewerkgestelde werknemers van Wessanen's  

    Koninklijke Fabrieken N.V, 1940-1945 

   382 Foto's van in Duitsland tewerkgestelde werknemers van Wessanen's Koninklijke  

    Fabrieken N.V, 1940-1945 

 Archief:  PA-0340 N.V. Koninklijke Lassie Fabrieken Wormerveer en voorgangers 

 
   162 Stukken betreffende de aanvraag en uitgifte van de 'Arbeitseinsatz Ausweisse' (bewijs  

    van vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland) voor arbeiders in de  

    voedingsmiddellenindustrie (Nährungsfabrikarbeiter), 1943 

 

Archief:   PA-0431 Familie Verkade en Koninklijke Verkade NV    

   33   Ausweis Jac. Verkade, vrijstelling van Arbeitseinsatz voor Duitschland, geldig tot 20  

    juni 1945   

 

Archief:  OA-0111   Gemeentebestuur Oostzaan 

1.2.2.13. Landsverdediging 
   759  Stukken betreffende vorderingen in de Tweede Wereldoorlog, o.a.  

    arbeidskrachten, de torenklok, buitenboordmotoren, rijwielen en voor  

    de geallieerden, 1940-1950 

 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0004&minr=1101061&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0004&minr=1101061&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0004&minr=1101061&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0004&minr=1101061&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=1178943&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=1178943&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=1178943&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874795&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874795&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874797&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874797&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874797&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874798&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874798&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874798&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874798&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874948&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874948&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0080&minr=874948&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785369&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785371&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785371&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0144&minr=881915&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0144&minr=881915&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0144&minr=882233&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0144&minr=882233&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0340&minr=885207&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0431&minr=4382016&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0431&minr=4382016&miview=inv3&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864247&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864251&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864251&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864251&miview=inv2&milang=nl
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Collaboratie  

 

Een collaborateur wordt gearresteerd in Koog aan de Zaan door de Binnenlandse Strijdkrachten, Collectie Gemeentearchief 

Zaanstad. Fotonummer: 27.00155. 

Algemeen22  

Onder collaboratie wordt verstaan: mensen die vrijwillig samenwerken met de vijand, ook wel 

collaborateurs genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er veel Nederlanders die samen 

werkten met de Duitsers. Dit waren bijvoorbeeld mensen die vrijwillig meehielpen aan het vervolgen 

van onder andere Joden, verzetsstrijders en onderduikers. Mensen die samenwerkten met de Duitsers 

worden ‘fout’ of ‘foute Nederlander’ genoemd door de rest van de Nederlandse bevolking.  

Collaborateurs steunden de Duitsers in sommige gevallen voor eigen gewin, om er persoonlijk beter 

van te worden. In veel gevallen kreeg je een financiële beloning voor het verstrekken van informatie. 

Sommige van hen namen vrijwillig dienst in het Duitse leger of gingen vrijwillig werken in Duitsland 

voor de oorlogsindustrie. Na de oorlog werden deze mensen landverraders genoemd en werden veel 

van hen opgepakt en vervolgd. In sommige gevallen werden vrouwen zelfs kaalgeschoren, als zij 

bijvoorbeeld een relatie hadden gehad met een Duitser tijdens de oorlog. Niet alleen in Nederland 

maar ook in België, Frankrijk en in allerlei andere Europese landen werd samengewerkt met de Duitsers 

en werden collaborateurs na de oorlog gestraft. 

 

                                                           
22 Collaboratie. (2019, 28 januari). Tweedewereldoorlog.nl. https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/alomvattend-karakter-

conflict/collaboratie/ 
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NSB 

De NSB (Nationaalsocialistische Beweging) was een politieke partij die in 1931, al voor de Tweede 

Wereldoorlog werd opgericht. Na de oprichting van de NSB trokken de ideeën steeds meer naar die 

van de NSDAP, de politieke partij van Hitler. De standpunten van de NSB kregen gaandeweg steeds 

meer een anti-Joods karakter. In de eerste jaren waren zelfs mensen met een Joodse achtergrond lid 

van de NSB, in 1935 zouden er zo’n 150 Joodse leden zijn geweest. Tot 1938, in 1938 werden alle 

joodse activiteiten verboden en mochten Joden geen lid meer zijn van de NSB. De leider van de NSB 

was Anton Mussert. 

Tussen 10 en 14 mei 1940 werden ongeveer 10.000 NSB'ers gevangengezet. De Nederlandse overheid 

was bang dat zij informatie door konden geven aan de Duitsers die het land waren binnengevallen. Na 

de capitulatie van Nederland werden de NSB-leden weer vrijgelaten. Eind 1941 werden alle politieke 

partijen verboden, met uitzondering van de NSB. Na de Duitse inval groeide het aantal leden van de 

NSB enorm.  

Na Dolle Dinsdag, 5 september 1944, raakten veel leden van de NSB in paniek. Veel NSB’ers vluchtten 

daarom naar Duitsland, omdat zij bang waren voor de consequenties doordat zij hadden 

samengewerkt met de bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van de leden van de NSB 

vervolgd omdat zij hadden samengewerkt met de Duitsers. Ook werd de NSB verboden. 
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Collaboratie in de Zaanstreek2324 

Ook in de Zaanstreek werd gecollaboreerd met de Duitsers. Zo waren er Zaankanters lid van de NSB, 

en verschillende  Zaangemeenten hadden een NSB-burgemeester. 

Voor de oorlog was er nog weinig animo voor de NSB in de Zaanstreek. Tijdens de verkiezingen in 1935 

kreeg de NSB op landelijk gebied zo’n 8% van de stemmen. In de Zaanstreek waren deze percentages 

een stuk lager, zo kregen zij in Assendelft 1,6%, in Koog a/d Zaan 3,9%, in Krommenie 2%, in Westzaan 

2,8%, in Wormer 1.4%, in Wormerveer 4,9%, in Zaandam 4,3% en in Zaandijk 4,2% van de stemmen. 

Het hoogste percentage werd behaald in Oostzaan, 6,2% van de stemmen, nog altijd minder dan het 

landelijk gemiddelde. Eind 1939 had de NSB in de Zaanstreek slechts 79 leden.  

Nadat de Duitsers Nederland hadden bezet keerde het tij voor de NSB. De Duitse bezetter had graag 

burgemeesters die meewerkten met hun ideeën. Daarom werden vaak de zittende burgemeesters 

ontslagen en werden NSB-burgemeesters op deze posities geplaatst. Zo ook in de Zaanstreek.  Daar 

werden verschillende NSB-burgemeesters aangesteld in Krommenie, Oostzaan, Wormer en Zaandam. 

Hieronder volgt een overzicht van deze burgemeesters en de periode waarin zij hun ambt uitoefenden. 

Overzicht NSB burgemeesters Zaanstreek:25 26 27 28 

Krommenie  Anton Gerrit Jongsma     van 11 juli 1942 tot 17 november 1943  

Oostzaan  Jan Willem Zigeler    van 16 mei 1932 tot 23 november 1941 

Oostzaan  Johannes A. A. de Bree    van 11 juli 1942 tot 8 juli 1943 

Oostzaan  Willem Andries Sikkema   van 15 november 1943 tot 7 juli 1944 

Wormer  Piet de Vries     van november 1944 tot 5 mei 1945 

Zaandam  Cornelis van Ravenswaay   van maart 1941 tot maart 1942 

Zaandam  Barthold Arnold van der Sluijs  van 3 april 1942 tot 30 april 1942 

Zaandam  G. Nieuwenhuijs    van 1 mei 1942 tot juli 1942 

Zaandam  Hendrik Vitters     van 13 juli 1942 tot 5 mei 1945 

Online is een website te vinden met informatie over collaborateurs en leden van de NSB. Op de website 

staan onder andere namenlijsten van leden van de NSB uit Amsterdam, mensen die waren toegetreden 

tot de Duitse legers en personen die informatie verschaften aan de Duitsers of joden hebben verraden. 

De website is vrij toegankelijk, er staan delen informatie op die eigenlijk niet openbaar horen te zijn, 

toch is het een interessante bron van informatie wanneer u onderzoek doet naar collaborerend 

Nederland. De site is op naam doorzoekbaar op verschillende categorieën.   

U kunt informatie vinden op naam, met daarbij geboortegegevens, woonplaatsen en in sommige 

gevallen waarom zij fout waren in de oorlog. U kunt via Google zoeken naar ‘Vreemde Krijgsdienst’ of 

gebruikmaken van deze link: www.sites.google.com/site/vreemdekrijgsdienst/home 

 

 

                                                           
23 Politieke OpsporingsDienst [ZaanWiki]. (z.d.). Zaanwiki. https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=politieke_opsporingsdienst 
24 Tweede Wereldoorlog [ZaanWiki]. (z.d.). Zaanwiki. https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=tweede_wereldoorlog 
25 Wikipedia-bijdragers. (2020, 17 september). Lijst van burgemeesters van Zaandam. Wikipedia. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Zaandam 
26 Wikipedia-bijdragers. (2020a, mei 17). Lijst van burgemeesters van Krommenie. Wikipedia. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Krommenie 
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Politieke Opsporingsdienst  

Vlak na de capitulatie van de Duitse bezetter en de bevrijding van Nederland werd de Politieke 

Opsporingsdienst (POD) opgericht. In de Zaanstreek werd deze geleid door Robert Rudolf Pel uit 

Zaandam. Hij werkte samen met J. A. van Dongen uit Wormerveer en H.D. Bruggeman uit Zaandam. 

Vanaf 14 mei 1945 kon men terecht bij Robert Pel om informatie te geven voor de opsporing van 

personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen hadden gewerkt met de Duitse bezetter of 

werden gezien als foute Nederlanders. In heel Nederland waren groepen actief die jacht maakten op 

deze foute Nederlanders. Totaal zouden ongeveer 100.000 personen gezocht worden door de POD 

groepen. Op 1 maart 1946 werd de POD overgenomen door de Politieke Recherche Afdeling (PRA).  

De arrestanten van de POD en PRA werden berecht door Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen.  

Vaak werden (lange) gevangenisstraffen gegeven voor mensen die hadden samengewerkt met de 

Duitse bezetter. In extreme gevallen werd zelfs de doodstraf gegeven, bijvoorbeeld aan Anton 

Mussert, leider van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). 

Ook in de Zaanstreek werden foute Nederlanders gearresteerd. Zij werden vastgezet in afwachting van 

hun proces. In augustus 1945 waren zo’n 500 Zaankanters gearresteerd en vastgezet in een tijdelijke 

bewaarplaats in de Stationsstraatschool in Zaandam en werden NSB’ers vastgezet in de Klaas 

Katerschool. Eind 1945 kreeg de school zijn oorspronkelijke functie weer terug. De gearresteerde 

personen waren toen verplaatst naar gevangenissen buiten de Zaanstreek of mochten weer naar huis. 

Foute Nederlanders werden bijvoorbeeld vastgezet in gevangenissen als Kamp Westerbork, Kamp 

Vught en Schoorl. Deze 500 Zaankanters waren niet de enige foute Nederlanders uit de Zaanstreek. 

Het verzet had tijdens de oorlogsjaren al meerdere collaborateurs laten liquideren en de POD was nog 

altijd op zoek naar zo’n 125 tot 150 personen die fout waren geweest in de oorlog. Deze personen 

hadden rond de bevrijding hun woning verlaten en waren gevlucht naar Duitsland of waren spoorloos. 
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over collaboratie kunt u gebruik maken van de volgende 

trefwoorden:  

Collaboratie; Collaborateur; Foute Nederlander; Landverrader; Moffenmeid; NSB;  

Politieke opsporingsdienst; Politieke rechercheafdeling; Vrijwilliger; Winterhulp; Zuivering 

Stukken met betrekking tot collaboratie bij het Gemeentearchief Zaanstad: 

Let op! Een aantal van deze archieven is niet openbaar, dit is om de persoonlijke levenssfeer van 

eventueel nog levende personen te beschermen. Voor deze informatie kunt u het beste kijken in de 

inventarissen van de website van het Gemeentearchief Zaanstad. 

Let op! Dit zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

1.1.2. Verhalen over belevenissen in de oorlog 

   79  Verhaal van een mogelijke landverrader 

   171  Verhaal van K. Grootes over het verraad van Fransje de M. en de daaropvolgende  

    gebeurtenissen 

1.1.8. Collaboratie 

   168  Brief van een NSB-er gericht aan een kringleider van de Nationaal Socialistisch  

    Beweging (NSB) in Zaandam betreffende de behandeling van zijn gezin 

   167  Verklaring van een onbekende persoon betreffende de politieman K. Sint in  

    Zaandam 

1.2.1. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Gewestelijke Sabotage Afdeling (G.S.A.) Gewest 11 en 

Ordedienst (O.D.) 
   34  Kopie van een krantenartikel getiteld Zes jaar geëist tegen landwachter Groen 

   33  Lijst van de Gewestelijke Sabotage Afdeling gewest 11 (G.S.A.- G11)  

    betreffende Nederlanders die de eed op Adolf Hitler hebben afgelegd 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog  

1.02.1. Houding richting Duitse bezetter 

   139  Circulaire opgesteld door dominee Eikema te Zaandam en een onbekend persoon  

    betreffende de houding richting NSB-ers en dergelijke, 1940 

1.09. Nationaal-socialisme 
   1497  Ingevuld aanvraagformulier betreffende hulpverlening door de Winterhulp , z.d 

   1496  Circulaires van het plaatselijk bureau Zaandam van de Winterhulp, 1941. Met lot uit de  

    Winterhulploterij 

   586  Tekst van een toespraak van A. Zuidervliet voor een NSB-vormingsavond in Zaandam,  

    1941 

   1457  Lijsten van leden en sympathisanten van de NSB in de Zaanstreek, 1941 jan, z.d 

1.11. Overheid 

   141  Stukken betreffende de activiteiten van Cornelis van Ravenswaay, burgemeester van  

    Zaandam, 1941,1942, z.d 

   542  Rapport betreffende de aflegging van een eed van trouw aan het in het bezette  

    Nederland geldende recht door de gemeentepolitie van Zaandam, z.d 
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2.2. Zuivering van burgers en overheidspersoneel na de Tweede Wereldoorlog 

   534  Stukken betreffende de zuivering van een inwoner van Zaandam, 1940, 1945 

   + Stukken betreffende de behandeling van gevangen in de districtsgevangenis G11 DVI in  

   Zaandam als gevolg van de zuiveringen, 1945, z.d 

   1462  Kladlijst van gevangenen, z.d 

   1463  Lijst van gevangenen, z.d. Met aparte opgave van gevangen vrouwen en meisjes 

   1464  Lijsten betreffende distributiebescheiden van gevangenen in Zaandam en in  

    Schoorl, 1945, z.d 

   1465  Ontslaglijst van gevangenen, z.d 

   128  Marsbevel van het Militair Commissariaat in Zaandam voor Gerrit de Bruyn voor het  

    zoeken naar zogenoemde politieke criminelen, 1945 

   + Stukken betreffende de activiteiten van J. Noordhoff, inspecteur van de Politieke  

    Opsporingsdienst in Zaandam, 1945 

   1511  Chronologisch overzicht voor de beoordeling van de daden van politieke  

    verdachten tijdens een tribunaal in Breda, 1945 

   1512  Tekst van een toespraak betreffende de organisatie en werkwijze van de  

    Politieke Opsporingsdienst in het district Zaandam, z.d 

   1513  Memo betreffende de werkwijze en organisatie van de Politieke Opsporingsdienst  

    in Noord-Holland boven het IJ, z.d 

   1514  Brief van de inspecteur van de Politieke Opsporingsdienst in Zaandam aan zijn  

    landelijke superieuren betreffende de organisatorische inbedding van de Politieke  

    Opsporingsdienst, 1945. Concept 

   1515  Brief van de inspecteur van de Politieke Opsporingsdienst in Zaandam aan zijn  

    regionale superieuren en collega's betreffende de organisatie van de  

    bewakingskampen voor politieke delinquenten in Noord-Holland boven het IJ, 1945.  

    Concept 

   1516  Dagrapporten van de inspecteur van de Politieke Opsporingsdienst in Zaandam ,  

    1945 mei 19-1945 jul 7 

   1517  Stukken betreffende het instellen van politieke opsporingsdiensten in Noord- 

    Holland boven het IJ, 1945 mei 15-1945 jul 21. Met voortgangsrapportages 

   1518  Verslagen van besprekingen van vertegenwoordigers van politieke  

    opsporingsdiensten in Noord-Holland, 1945 mei 25-1945 aug 31 

   1519  Stukken betreffende besprekingen van de Centrale Advies Commissie, het  

    college van inspecteurs van politieke opsporingsdiensten en andere betrokkenen, 1945  

    aug 1-1945 sep 13 

   1520  Krantenknipsels betreffende de Politieke Opsporingsdienst, ca. 1945 

   1492  Aantekeningen betreffende een politieagent Marinus en diens houding in de Tweede  

    Wereldoorlog, z.d 

   543  Rapporten van een adviescommissie betreffende de houding van het personeel van de  

    gemeente Zaandam tijdens de bezetting, z.d. Met begeleidende brief 

 

Archief:   AC-0003 Collectie P. Krom jr., gemeentesecretaris van Westzaan en  

    verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog 

2. Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 

   4  Stukken betreffende commotie rondom het gebruik van de pastorie van de Nederlands  

    Hervormde Gemeente en de Noorderschool in Westzaan en een onderzoek van de  

    Politieke Opsporingsdienst in Zaandam naar de rol van hierbij betrokken  

    functionarissen en bestuurders , 1942-1945 

   19  Stukken betreffende bijdragen van Krom en anderen voor de zuiveringscommissie voor  

    gemeenteambtenaren in de Zaanstreek inzake Krom zelf en andere Westzaanse  

    overheidsfunctionarissen , 1945 

   24  Stukken betreffende de aanmelding bij de Duitse Kriegsmarine van een inwoner van  

    Westzaan, 1945  
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Archief:   AC-0005   Collectie Henk de Wit, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede  

    Wereldoorlog 

Organisatie verzet 

   + Stukken betreffende de aanpak van eventuele verraders, 1945, z.d 

   129  inwoner van Assendelft , 1945 mrt 1 

   177  dubbelrol voor een politieagent, z.d. 

Onderzoek naar en acties tegen Nederlandse collaboreurs en bedrijven 
   219  Verzoek van een Nederlandse Wehrmachtsoldaat betreffende vrijstelling van inlevering  

    van zijn radiotoestel, 1943 jun 29 
   196  Onderschepte brief van een Nederlandse SS-er aan een inwoonster van Wormer,  

    1944 
   199  Brief van de NSB-leiding aan een NSB-lid in Zaandam betreffende het houden van  

    wachtdiensten, 1944 jul 15 
   110  Rapporten van het verzet betreffende de werkzaamheden van garage Zwart in  

    Wormerveer tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944-1945 
   114  Stukken betreffende onderzoek naar mogelijke provocateurs en infiltranten binnen het  

     verzet, 1944-1945 
   28  Stukken betreffende het intimideren van 'foute' Nederlanders, 1944-1945 

+ Stukken betreffende liquidaties door het verzet, 1944-1946 

  173  liquidatie van politieman Ragut en arrestatie van verzetsman Jan Bonekamp,  

   1944-1946 

  105  liquidatie van collaborateur Toon Petra, 1944 okt 

  122  liquidatie van collaborateur Meegdes, 1945 feb 

  62  liquidatie van onbekend lid Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 apr 6 

  184  Rapport betreffende geliquideerden tevens opgave van NSB-ers , z.d 

   195  Stukken betreffende een grafologisch onderzoek naar aanleiding van een dreigbrief  

    aan een inwoner van Oostzaan, 1945 

   12  Order van de verzetsleiding betreffende het verzamelen van gegevens door het verzet  

    over iedereen die zich ten kosten van het Nederlandse volk heeft verrijkt of met de  

    Duitse bezetter heeft samengewerkt, z.d 

   104  Rapport van het verzet betreffende de houding van medewerkers en directie van  

    Wijtekamp N.V. in Westzaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, z.d 

Gevechtshandelingen en overige verzetsacties binnen en buiten de Zaanstreek 

   + Stukken betreffende acties van de Duitse bezetter tegen het verzet, 1945, z.d 

   151  Rapport betreffende een inval van de Grùne Polizei in Uitgeest tevens verzoek  

    aan de verzetsleiding om de liquidatie van een verrader, 1945 apr 26 

Bevrijding 

   95  Circulaire van de verzetsleiding betreffende de vorming van een rechercheapparaat  

    inzake collaborateurs, 1945 mei 4 

   162  Rapport van het verzet betreffende het smokkelen van brieven van geinterneerden uit  

    de districtsgevangenis G11 DVI in Zaandam, 1945 juni 14 

   193  Stukken betreffende onderzoek naar inwoners en bestuurders van Jisp, Krommenie,  

    Wormerveer en Zaandam, 1945, 1948, z.d 
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Archief:  PA-0081   Gerrit de Bruijn, onderwijzer en verzetsman 

  1  Ingekomen stukken bij Gerrit de Bruijn en aanverwante stukken betreffende de Speurdersploeg  

   en de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.), ca. 1945 

  6  Ingekomen stukken bij de Politieke Opsporingsdienst (P.O.D.), district Zaanstreek, waarin  

   gesolliciteerd wordt naar de functie van speurder, 1945 

  15  Minuut van een uitgaande brief van de commandant van de Speurders aan de Gewestelijke  

   Staf (G.S.) van de Binnenlandse Strijdkrachten in de Zaanstreek, 1945 

  10  Lijsten van zwarthandelaars, N.S.B.-ers, pro-Duitsers en arbeidskrachten en leveranciers van  

   de Wehrmacht in de Zaanstreek, 1940-1944, z.j 

  9  Ingekomen en uitgaande stukken van de N.S.B.-kring Zaanstreek, 1941-1945 

  13  Rapporten van de speurders, 1944-1945. Met weekverslagen en overzicht van taken 

  7  Lijst, waarschijnlijk van de Politieke Opsporingsdienst, met namen uit onder andere de ledenlijst  

   van de N.S.B. te Amsterdam van 1940-1942, ca. 1945 

  12  Rapporten van het verzet en de Politieke Opsporingsdienst, district Zaanstreek inzake  

   zwarthandelaars, politiek verdachte personen en een ondergedoken Duitse soldaat, 1945,  

   1947. Met proces-verbaal, 1945 
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Het verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten 

 

Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, Collectie Gemeentearchief Zaanstad. Fotonummer: 27.00344. 

Verzet algemeen  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had je verschillende vormen van verzet.  

Je had het ‘stil verzet’, dit kon bijvoorbeeld het dragen van een speldje met koningin Wilhelmina erop, 

dit was tijdens de Duitse bezetting verboden. Ook het buiten hangen van bijvoorbeeld de was, in de 

volgorde rood, wit, blauw was een vorm van stil verzet. Naar mate de oorlog vorderde werden de 

maatregelen van de Duitsers strenger, wanneer iemand zijn was in de volgorde rood, wit, blauw 

ophing, expres of niet, kon je al gearresteerd worden en in de gevangenis belanden.  

 

Een andere en wellicht bekendere vorm van stil verzet was het luisteren naar de illegale radio of het 

maken en verspreiden van illegale krantjes, dat zeker na het verbieden van de radio een belangrijke 

rol speelde in de illegale media. Door het verspreiden van illegale krantjes kregen Nederlanders 

informatie over de Nederlandse overheid die in Londen was gevestigd, informatie over de oprukkende 

geallieerden en informatie over de verliezen van de Duitse legers in Europa. De Duitse bezetter had 

namelijk de media in handen en zij zorgden er via propaganda voor dat het leek alsof de Duitsers sterk 

en onoverwinnelijk waren. Deze vorm van verzet was niet zonder gevaar. Zeker in de laatste maanden 

van de oorlog traden de Duitsers hard op tegen verzetslieden. Velen worden gefusilleerd als represaille 

op acties van het gewapend verzet.  

 

Het gewapend verzet, ook wel actief verzet, was een stuk gevaarlijker. Leden van het verzet die hier 

onderdeel van waren pleegden onder andere overvallen, aanslagen, sabotage en in sommige gevallen 

zelfs liquidaties.  
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Verzetsorganisaties 

Nadat eind 1944 het zuiden van Nederland werd bevrijd werden ook de verzetsgroepen in Nederland 

feller en actiever. Er volgden meer verzetsacties. In september 1944 staken geallieerde militairen de 

grens van Nederland over. Hierdoor kwamen verschillende verzetsgroepen bovengronds en daarbij 

ontstond een overkoepelende organisatie, de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (afgekort tot 

N.B.S of B.S.). De B.S. was ontstaan om de geallieerde legers te ondersteunen. Zij hielpen aan het eind 

van de oorlog en ook na de oorlog met het opsporen van ‘foute Nederlanders’.  

De Binnenlandse Strijdkrachten bestond uit verschillende groepen, de Ordedienst (OD), de Landelijke 

Knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). 

De Nederlandse regering in Londen wilde dat de OD, LKP en RVV goed samenwerkten. Hierdoor zou 

het na de oorlog eenvoudiger zijn een nieuwe regering op te zetten. Als gevolg van de oprichting van 

de Binnenlandse Strijdkrachten en het feit dat de geallieerden plannen hadden om West-Europa te 

bevrijden, werden op 9 september 1944 tussen leden van de OD, LKP en RVV besprekingen gevoerd 

om samenwerking te creëren binnen het verzet. De besprekingen vonden plaats in Amsterdam en de 

onderhandelingen verliepen moeizaam omdat de drie organisaties zelfstandig wilden blijven. Toch 

werd een compromis gesloten en gingen de verzetsgroepen samenwerken. 

De Ordedienst 29 

De Ordedienst (OD) was een belangrijk onderdeel van het verzet en ook een landelijke organisatie. De 

Ordedienst ontstond al in 1940, toen bestond het voornamelijk uit personen die in het Nederlandse 

leger hadden gediend. De belangrijkste taak die de OD had was het verzamelen van informatie over 

de Duitse bezetter en het illegaal doorgegeven van deze informatie aan de Nederlandse regering in 

Engeland. Het algemeen hoofdkwartier van de OD bevond zich in Den Haag en had contact met allerlei 

kleinere groepen verspreid over het hele land. Later werd het hoofdkwartier verplaatst naar 

Amsterdam. Op 27 mei 1943 kreeg de OD de taak om de orde en rust te handhaven nadat Nederland 

bevrijd zou zijn door de geallieerden. Toen bleek dat dit niet op korte termijn ging gebeuren begonnen 

leden van de OD steeds meer actief verzet te plegen. Bijvoorbeeld door middel van het saboteren van 

spoorlijnen en telefoonaansluitingen. Vanaf dat moment besloot de leiding van het Bureau Inlichtingen 

(BI), de geheime dienst die in Engeland zat, om nauw met de OD te gaan samenwerken. Het BI mocht 

vanaf augustus 1943 als enige de geheime berichtwisseling met Engeland verzorgen. Zij regelden 

spionnen die boven Nederland werden gedropt om samen te werken met de verschillende OD 

groepen, samen regelden zij dat de informatie door Engeland werd ontvangen. 

De Raad van Verzet30  

De Raad van Verzet (RVV) werd op 1 mei 1943 opgericht uit een initiatief van verzetsman Jan Thijssen, 

die op dat moment al werkte voor de Ordedienst. Het werd een overkoepelende verzetsorganisatie. 

Het doel van de RVV was er voor zorgen dat het verzet in Nederland beter werd gecoördineerd. De 

RVV bepaalde de tijd, de plaats, de methode en de aard van het verzet. Zij waren voornamelijk gericht 

op sabotagewerkzaamheden, gewapend verzet en liquidaties. De verzetsgroepen die zich aansloten 

bij de RVV waren nog altijd zelfstandig. De RVV hielp de aangesloten groepen om beter georganiseerd 

en gecoördineerd te zijn binnen hun organisatie waardoor de verzetsacties een grote kans op slagen 

zouden hebben. Jan Thijssen was behalve de belangrijkste man binnen de RVV ook het hoofd van de 

Radiodienst van de ordedienst. 

                                                           
29 OD (Ordedienst) [ZaanWiki]. (z.d.). Zaanwiki. https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=od 
30 Raad van Verzet (RVV) [ZaanWiki]. (z.d.). Zaanwiki. https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=raad 
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De (Landelijke) Knokploegen 31 

De Knokploeg (KP) of de Landelijke Knokploegen (LKP) was een organisatie die werd opgericht door de 

Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). De onderduikers die geholpen werden 

hadden dringend behoefte aan valse persoonsbewijzen, bonkaarten, voedsel en meer, die moeilijk 

verkrijgbaar waren voor personen die ondergedoken waren. De knokploegen regelden de verspreiding 

van bonkaarten en persoonsbewijzen. Ook werden soms overvallen gepleegd om aan nieuwe 

materialen te komen en werden in sommige gevallen gearresteerde verzetsstrijders bevrijd door 

overvallen op locaties waar zij gevangen waren gezet. 

Toen de Binnenlandse Strijdkrachten werd opgericht sloot de LKP zich hierbij aan. Toen in 1944 de 

nieuwe tweede distributiestamkaart met controlezegel werd ingevoerd zorgde dit voor problemen. 

Zonder de controlezegel viel men gelijk door de mand en zonder distributiestamkaart kon men geen 

voedselbonnen halen en dus geen eten krijgen. Daarbij werd de invoering gebruikt om 

persoonsbewijzen te controleren, na een goedgekeurde controle kreeg men de controlezegel op het 

persoonsbewijs, zonder deze zegel viel men tijdens controles op straat ook door de mand. Door de 

overvallen op verschillende distributiekantoren en het vervalsen van de zegels werd dit probleem 

opgelost. Naarmate het einde van de oorlog in zicht kwam, werkte men mee aan de verwachte invasie 

door middel van sabotage van verbindingen, spoorlijnen en dergelijke. 

De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers32  

De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (L.O.)was een landelijk netwerk waar 

verschillende onderduikorganisaties lid van waren. De bedenker van deze organisatie was Heleen 

Kuipers-Rietberg (Tante Riek). Hoewel de L.O. een grote, overkoepelende organisatie was werd de 

onderduik zelf vaak geregeld door kleinere verzetsgroepen die plaatselijk actief waren. De L.O. was 

weinig betrokken bij de onderduik van de Joodse bevolking, deze werden vooral geholpen door 

kleinere verzetsgroepen. De L.O. was vooral actief bij de hulp aan verzetsstrijders, geallieerde piloten 

en mensen die probeerde te ontkomen aan de arbeidsinzet.  

De Persoonsbewijzencentrale33  

De Persoonsbewijzencentrale (PBC) hielp mensen aan valse persoonsbewijzen en andere valse 

papieren. Nadat het persoonsbewijs was ingevoerd ontstond meer vraag naar valse documenten, voor 

zowel leden van het verzet, personen die niet naar Duitsland wilden om te werken en Joden die valse 

papieren nodig hadden om niet gedeporteerd te worden. Onder leiding van Jacoba van Tongeren, van 

de Groep Zonder Naam, ook wel bekend als Groep 2000, ontstond de Persoonsbewijzencentrale. Zij 

deed met een aantal chemici onderzoek naar de persoonsbewijzen. Zij onderzochten bijvoorbeeld hoe 

J-stempels, die op joodse persoonsbewijzen stonden, weg gepoetst konden worden.  

Van Tongeren kwam in contact met Frieda Belifante, wie zij al kende van voor de oorlog, zij was ook 

actief in het verzet. Frieda Belifante introduceerde Van Tongeren aan Gerrit van der Veen, die ook al 

druk bezig was met het vervalsen van persoonsbewijzen en het namaken van stempels. De 

Persoonsbewijzencentrale werd een onafhankelijke organisatie toen Gerrit van der Veen zich 

terugtrok uit de Groep 2000. Hij wilde zich meer focussen op de Persoonsbewijzencentrale, toch hield 

hij contact met verschillende leden van Groep 2000.   

Van der Veen werkte samen met Frans Duwaer, een drukker uit Amsterdam en ze hebben samen met 

de andere leden van de Persoonsbewijzencentrale duizenden persoonsbewijzen vervalst. 

                                                           
31 Gewapend verzet. (z.d.). Verzetsmuseum. https://www.verzetsmuseum.org/nl/kennisbank/gewapend-verzet 
32 De oprichting van de LO. (2020, 6 januari). Jaar van Verzet. https://www.jaarvanverzet.nl/verzetsactie/de-oprichting-van-de-lo/ 
33 Oprichting Persoonsbewijzencentrale en Groep 2000. (2017, 22 december). Jaar van Verzet. 

https://www.jaarvanverzet.nl/verzetsactie/oprichting-persoonsbewijzencentrale-en-groep-2000/ 
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Het verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten in de Zaanstreek  

Het verzet speelde ook in de Zaanstreek een grote rol. Zo waren er verschillende verzetsactiviteiten in 

de Zaanstreek, variërend van illegale kranten tot hulp aan onderduikers en sabotage. 

De Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland werden onderverdeeld in gewesten en deze gewesten 

werden vervolgens weer onderverdeeld in districten. In het geval van de Zaanstreek viel deze onder 

Gewest 11, Gewest 11 was voor Noord-Holland/Noorderkwartier (Alkmaar e.o.). De Zaanstreek viel 

onder District VI (6). De dossiers van de Binnenlandse Strijdkrachten liggen bij het Nationaal archief. 

Het Gemeentearchief Zaanstad heeft ook informatie van de BS in haar archieven. 

Veel verzetsstrijders gebruikten tijdens de Tweede Wereldoorlog schuilnamen, om de kans dat zij 

werden verraden of opgepakt te verkleinen. Van een aantal Zaankanters is bekend welke schuilnamen 

zij tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten. Het is belangrijk hier rekening mee te houden als u 

onderzoek doet naar het verzet. Een overzicht van deze schuilnamen is te vinden op de website 

MeitotMei van Erik Schaap. Via onderstaande link kunt u kijken naar het overzicht van deze 

schuilnamen en de personen wie deze gebruikten.   

www.meitotmei.nl/schuilnamen-in-de-zaanse-illegaliteit/ 

In de Zaanstreek werden tijdens de oorlogsjaren gemiddeld zo’n drie keer meer liquidaties gepleegd 

door het verzet dan in de rest van Nederland. Zo werd hier ook de jongste foute Nederlander door het 

verzet geliquideerd, Fred Kater van 17 jaar. Hoewel zijn ouders anti-Duits waren, werkte Fred samen 

met de Duitse bezetter en hielp hen door het verraden van mensen. Het verzet merkte dat hij gevaarlijk 

was en kreeg van hogerop opdracht hem te liquideren. Het verzet had hier in eerste instantie moeite 

mee vanwege zijn jonge leeftijd, toch besloten zij hem op 31 januari 1945 voor het gemeentehuis in 

Zaandam te liquideren. 

Een andere en misschien wel een van de bekendste aanslagen door het verzet tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was die op de foute politieagent, lid van de NSB en SD’er Willem Marinus Ragut. Hij was 

verantwoordelijk voor meerdere arrestaties van verzetsmensen. Ook was hij plaatsvervangend leider 

van de dienst die het bezit van gedeporteerde Joden inventariseerde en beheerde. Jan Brasser uit 

Krommenie was commandant van de Gewestelijke sabotageafdeling. Hij vond dat Ragut een gevaar 

vormde voor zijn organisatie en de bevolking in de Zaanstreek. In juni 1944 vroeg hij aan Hannie Schaft 

en Jan Bonekamp om Ragut te liquideren. Zij besloten hem te volgen en te observeren. 

Op 21 juni aan de Westzijde in Zaandam besloten zij Ragut aan te pakken, maar dit ging helemaal mis. 

Ragut was onderweg van zijn huis naar het politiebureau. Hannie Schaft fietste eerst langs Ragut en 

beschoot hem. Jan Bonekamp volgde en wilde het genadeschot geven maar Ragut schoot terug. Ragut 

stierf ter plekke maar Jan Bonekamp werd dodelijk geraakt door de terugschietende Ragut. Bonekamp 

fietste gewond door maar werd uiteindelijk gevonden door de Duitsers. Hij werd naar het ziekenhuis 

gebracht en ondervraagd Daar overleed hij.  

De Duitsers wisten het adres van Hannie Schaft te achterhalen en zij kreeg van bevriende 

verzetsstrijders een nieuw onderduikadres en verfde haar rode haar zwart. Op 21 maart 1945 werd 

Hannie schaft bij een controle gearresteerd. Zij had op dat moment verschillende illegale kranten en 

een pistool bij zich. Na vast gezeten te hebben werd zij op 17 april 1945 door de Duitsers 

doodgeschoten. 

 

 

 

https://meitotmei.nl/schuilnamen-in-de-zaanse-illegaliteit/
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Natuurlijk zijn er ook andere verzetsacties geweest in de Zaanstreek. Zoals de hulp aan onderduikers, 

het vervalsen van papieren en het regelen van geld voor het verzet. Walraven van Hall, ook wel de 

premier van het verzet genoemd, kwam uit Zaandam. Tijdens de oorlog sloot Van Hall zich aan bij het 

steunfonds voor zeemansgezinnen, de Zeemanspot. Deze verzetsorganisatie steunde families van 

zeelieden die zich buiten Nederland bevonden. Later richtte van Hall samen met Jacob van den Bosch, 

zijn broer Gijs en anderen het Nationaal Steunfonds op. Dit fonds financierde onderduikers, 

verzetsgroepen en families van verzetsgroepen. Naar schatting zijn zo’n 2000 mensen lid geweest van 

het Nationaal Steunfonds. Het Nationaal Steunfonds werkte nauw samen met de regering in Londen, 

de regering stond garant voor het uitgekeerde geld wat het Nationaal Steunfonds uitkeerde aan het 

verzet. Het geld werd gebruikt voor lonen van stakers, onderduikers, voedsel, valse papieren, 

vervalsingsmaterialen en nog veel meer. Zo financierde het Nationaal Steunfonds ook organisaties in 

de Zaanstreek. Bijvoorbeeld de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers in de Zaanstreek 

waarvan de Zaankanter Willem Brinkman de leider was en de Persoonsbewijzencentrale waar de 

Zaankanter Cornelis van Vught werkte. 

In 1944 bedachten de broers Van Hall dat er meer geld nodig was voor het verzet. Zij besloten 

bankfraude te plegen. Hierbij werden zij geholpen door Cornelis Ritter van de Nederlansche bank. In 

de bank lagen schatkistpromessen opgeslagen, deze waren van de Rijkspostspaarbank en hadden een 

waarde van 51 miljoen gulden. Tussen september 1944 en mei 1945 werden de promessen omgeruild 

voor vervalsingen die gemaakt waren door het verzet. Door de promessen in te ruilen kon het 

Nationaal Steunfonds aan miljoenen guldens komen om zo het verzet te financieren. Van Hall was in 

oktober 1944 ook betrokken bij de oprichting van de Stichting 1940-1944, nu beter bekend als de 

Stichting 1940-1945. Hierbij had hij ook een belangrijke rol bij de oprichting van de Binnenlandse 

Strijdkrachten. Van Hall had regelmatig vergaderingen met leden van andere verzetsgroepen. Zo ook 

in 1945, op 27 januari werd tijdens zo’n vergadering een groep verzetsstrijders opgepakt, waaronder 

Van Hall. De Duitsers wisten in eerste instantie niet wie Van Hall was. Zij kenden de financier van het 

Nederlandse verzet alleen onder zijn schuilnaam Van Tuyl. Later kwamen zij er achter dat Van Hall deze 

financier was en dat hij de schuilnaam Van Tuyl gebruikte. Hierna werd hij op een lijst met 

Todeskandidaten geplaatst. Op 12 februari 1945 werd Van Hall door de Duitse bezetter gefusilleerd bij 

de Jan Gijzenbrug in Haarlem. 

Zo zijn er verschillende verhalen over verzetslieden en verzetsacties in de Zaanstreek. Een deel 

hiervan is aan de hand van documentaires op Monumenten Spreken te bekijken. Via deze link kunt u 

op de website van Monumenten Spreken de documentaires bekijken: www.monumentenspreken.nl 

Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal andere belangrijke verzetsdaden waar het verzet in 

de Zaanstreek verantwoordelijk voor is geweest: 

 In mei 1943, werd het Zaanse arbeidsbureau in brand gestoken 

 In januari 1945, werd het nieuwe arbeidsbureau (aan de Stationsstraat) tot ontploffing 

gebracht 

 Het gemeentehuis van Wormerveer werd in juni 1944 overvallen door Jan Bonekamp en Jan 

Brasser, zij stalen het bevolkingsregister. De NSB-burgemeester werd in een tapijt gerold. 

 De bevolkingsregisters van de andere Zaangemeenten werden rond Kerstmis in 1944 

gestolen. 
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over het verzet en de (Nederlandse) Binnenlandse 

Strijdkrachten in en na de Tweede Wereldoorlog kunt u gebruik maken van de volgende 

trefwoorden: Gewapend verzet; Knokploeg (KP); Landelijke knokploeg (LKP); Landelijke organisatie 

voor hulp aan onderduikers (LO); Liquidatie; Ordedienst (OD); Overvallen; Persoonsbewijzencentrale; 

Raad van Verzet (RVV); Represaille; Sabotage; Stil verzet; Verzetsstrijder  

Stukken met betrekking tot het verzet en de (Nederlandse) Binnenlandse 

Strijdkrachten in en na de Tweede Wereldoorlog bij het Gemeentearchief Zaanstad: 

Let op! Dit zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

1.1. Oorlogsgebeurtenissen 

1.1.1. Communicatie 

   1  Foto's van bekendmakingen met de titels: Nederland strijdt; algemene werkstaking,  

    Aan de Zaanse bevolking; oproep voor demonstratie voor meer voedsel, De  

    Nederlandse artsen weigeren naar Duitsland te gaan, Protesterende artsen in  

    concentratiekamp 

   11  Legitimatiekaarten van Vrij Nederland en de Nederlandse Binnenlandse  

    Strijdkrachten. Met certificaten van de Nationale Monumentencommissie voor  

    oorlogsgedenktekens betreffende het Damplantsoen in Amsterdam 

   3  Foto's van bekendmakingen met de titels: Openbare bekendmaking over  

    motorvoertuigen en motorbrandstoffen, Ter dood veroordeling van stakers van de  

    Verenigde Blikfabrieken in Krommenie, Maatregelen getroffen door Hohere S.S  

    vanwege sabotagehandelingen in de Zaanstreek 

   8  Foto's van bekendmakingen met de titels: Het verbeurd verklaren van radio- 

    ontvangtoestellen, 7 veiligheid regels voor iederen illegalen werker 

   10  Spotprenten met de titels: Het ondier vlucht, Grafschrift van Adolf Hitler, Yankee -  

    Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de jodenkliek, Gevaar! Gestapo!  

    weest op uw hoede!, Tegenstellingen van Pasquino 

   220  Bulletin van Radio Oranje betreffende het verloop van de oorlog in Europa 

   197  Stukken betreffende nieuwsberichten van de BBC 

   235  Bekendmakingen betreffende de Binnenlandse Strijdkrachten en de Ordedienst 

1.1.2. Verhalen over belevenissen in de oorlog 

   39  Verhalen van Jan Bruin betreffende uitkijkposten van het verzet 

   40  Verhalen van Jannie Rovers over haar belevenissen als vrouw van een  

    verzetsstrijder. Met legitimatiebewijs van haar echtgenoot Leendert Rovers 

   41  Verhalen over Walraven van Hall 

   49  Verschillende verzetgedichtjes van een zekere Nil 

   51  Circulaire met oproep om niet gaan te werken voor de Duitse bezetters 

   + Aantekeningen van Frits Slomp alias De Zwerver betreffende verschijnselen tijdens  

   de Tweede Wereldoorlog 

   80  Het illegale werk, z.d 

   76  Verhaal over de Nederlandse verzetstrijd tegen de Nazi-bezetters 

   73  Verhaal over een overval op een transport van gearresteerde jongens op de  

    Wandelweg te Wormerveer 

   59  Verhaal van Fritz Slomp alias de Zwerver over Koningin Wilhelmina 

   56  Godsdienstig getint relaas van Frits Slomp alias de Zwerver over wat allereerst  

    nodig is na de oorlog 

   46  Verhaal van T. van Til-Duijs uit Zaandam over Joodse onderduikers 

   44  Brief van G. Koeman aan een onbekende persoon over het leven van Hannie  

    Schaft 

   37  Verhaal over sabotageacties uitgevoerd bij de P.T.T Zaandam 

   173  Verhaal van zuster Theresi de Lucht betreffende de houding van Zaanse artsen en  

    de hierbij gepleegde verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog 

   75  Verhaal van K. Baarda over het verzet in de Zaanstreek 

 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333867&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113929&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114042&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114042&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114042&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113936&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114008&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114008&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114041&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333731&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2329348&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2341393&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117524&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117532&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117533&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117533&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117534&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117587&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2117591&miview=inv2&milang=nl
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1.1.3. Voedselvoorziening, textielvoorziening, brandstofvoorziening en transport 

   + Stukken betreffende de voedselvoorziening 

   187  Briefje van een verzetman genaamd Jan uit Wormer betreffende   

    voedselpakketten, z.d 

 

   190  Briefje van magazijnmeester Klaas betreffende de levering van schoeisel  

    aan plaatselijke fouriers van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, z.d 

   191 Briefje van een mogelijke verzetstrijder Rudolf uit Amsterdam aan   

    onbekende personen betreffende levering van voedsel, 1944 dec 13 

1.1.4. Februaristaking 

   141  Kopie van het zogenaamde Neujahrs Manifest 1941 in de krant De Waarheid 

   139  Lijst met Zaanse bedrijven die gestaakt hebben tijdens de Februaristaking 

   142  Lijst met gearresteerde personen 

1.1.5. Staking Verblifa Blikfabriek in Krommenie 

   143  Interview met Frans Offenberg over de Verblifastaking en haar gevolgen. Met lijst  

    met namen van gefusilleerden op herdenkingsmonumenten in Zaanstad 1940 - 1945 

   182  Kopie van een aantekening van de Duitse bezetter betreffende een staking in  

    Krommenie 

1.1.7. Illegale Duitsers 

   151  Stukken over ondergedoken Duitsers in Nederland 

   226  Circulaire van het parket van het Gerechtshof in Amsterdam betreffende de  

    aanhouding van een illegale Duitser 

1.2. Verzetorganisaties 

1.2.1. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Gewestelijke Sabotage Afdeling (G.S.A.) Gewest 11 en 

Ordedienst (O.D.) 

   14  Tekst van het Gewestelijke Sabotage Afdeling-lied. Met foto's van de  

    Gewestelijke Sabotage afdeling Zaanstreek en afdeling Noord-Holland Noord 

   115  Stukken betreffende de geschiedenis van de Orde Dienst (O.D.) en  

    Binnenlandse Strijdkrachten 

   228  Herinneringsblad met dankwoord voor verzetsleden 

   231  Tekst uit een onbekende publicatie betreffende de geschiedenis van  

    Gewestelijk Sabotage Afdeling (GSA) 

   234  Tekening van Ko, commandant van de Gewestelijke Sabotage Afdeling 

   183  Lijst met namen van personen uit Zaandam en hun adressen en  

    beroepen 

   150  Lijsten betreffende personen uit de Zaanstreek, Waterland en Zuid- 

    Kennemerland die financiële ondersteuning kregen 

   31  Stukken betreffende wachtdiensten en organisatiegegevens van de  

    Gewestelijke Sabotage Afdeling 

   32  Stukken betreffende algemene informatie van de Gewestelijke Sabotage  

    Afdeling 

   30  Stukken betreffende rapporten van de Gewestelijke Sabotage Afdeling  

    Noord 

   26  Stukken betreffende rapporten van Henk Pol 

   28  Stukken betreffende rapporten van Peter Prins alias Gerritsen 

   27  Stukken betreffende rapporten van Frans Bruins alias Frans 

   25  Stukken betreffende opdrachten van J.B Krijkamp alias Joop 

   23  Stukken betreffende opdrachten van Meijer 

   29  Mededelingen betreffende verzetsacties aan Henk Pol en andere  

    commandanten van de G.S.A. 

   24  Stukken betreffende opdrachten van Ab 

   227  Circulaire van een districtscommandant betreffende het proces rond de  

    moord op Piet Zwart 

   221  Inkomende stukken van de Gewestelijke Sabotage afdeling district 11 

   33  Lijst van de Gewestelijke Sabotage Afdeling gewest 11 (G.S.A.- G11)  

    betreffende Nederlanders die de eed op Adolf Hitler hebben afgelegd 

   20  Interview met drie leden van het voormalige Zaans verzet te weten Jan  

    Brasser alias Witte Ko, Cas Rayer alias Zwarte Cas en Jan Bruin alias Klein  

    Jantje 
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 1.2.2. Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en Landelijke knokploegen  

Zaanstreek Waterland 

   125  Brief van Klaas Koeman betreffende geschiedenis van de Landelijke  

    organisatie voor hulp aan onderduikers (L.O) en Landelijke Knokploegen  

    (L.K.P) Zaanstreek-Waterland 

   127  Verslag opgesteld door H. Toby en Henk van Vliet alias Henk N.H.  

    betreffende de geschiedenis van Landelijke organisatie voor hulp aan  

    onderduikers (L.O.) in Wormerveer 

   126  Rouwadvertentie betreffende Anton Koeman 

1.3. Verzetacties 

1.3.1. Droppingsvelden en wapenopslag 

   219  Verhaal betreffende wapendroppings en koeriesters in District IV (Waterland) door  

    M.G. Niessen 

   174  Kaart met mogelijke locatie van droppingsvelden 

   175  Kaarten met mogelijke locaties van droppingsvelden. Met briefje betreffende het  

    aanvragen van kaarten 

   176  Stukken betreffende droppingsvelden in West-Friesland en Waterland 

   172  Verhaal over de uitgevoerde verzetdaden van A. W. Ausems die hij uitvoerde in  

    opdracht van de Nederlandse regering in Londen 

   179  Stukken betreffende wapenopslag en droppingsvelden in de Zaanstreek en  

    Waterland 

1.3.2. Verslagen van sabotagedaden 

   99  Verhaal van Douwe Soepboer over sabotagedaden bij de Artillerie Inrichtingen in  

    Zaandam 

   106  Verslag over opblazen van een hoogspanningsgebouwtje aan het einde van de  

    Zuiddijk in Zaandam door G. Koeman 

   111  Verslag betreffende de gebruikte seinen van het verzet 

   193  Lijst van gefusilleerden in 1945 

   212  Stukken betreffende verzetsacties in de Zaanstreek en daarbuiten 

   229  Stukken betreffende het maken van bommen 

   107  Verslag over sabotage bij de Artillerie Inrichtingen in Zaandam 

   110  Duits telegram over de sabotage van de snelweg tussen Zaandam en Amsterdam 

   114  Mededeling van de politie over een aanslag op de spoorlijn tussen Castricum en  

    Uitgeest 

   102  Krantenknipsels en rapporten betreffende Piet Zwart 

   100  Verslagen van Henk Pol over sabotage aan wegen, spoorwegen en bij de Zaan 

   112  Verslag van Henk Pol over sabotage met een schokhandgranaat bij een weg 

   113  Stukken betreffende het weghalen van explosieven bij Artillerie Inrichtingen de  

    Hemburg 

   105  De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, 1957 

   103  Krantenknipsels, boekpagina's en werkstukken over Hannie Schaft en Jan  

    Bonekamp 

   108  Verslag betreffende het ophalen van zogenaamde Schalkhaar wapens door A.  

    Kat, Miek van der Horst, Joop Jongh en een zekere O. G. 

   109  Rapport over de zogenaamde operatie Kippensluis betreffende het tot zinken  

    brengen van een rijnaak 

   185  Stukken betreffende het opblazen van huizen in Zaandijk in oktober 1944 door  

    Duitsers als represaille voor  een aanslag op het spoor 

   101  Verhaal over sabotagedaden van Gerrit de Ruijter 

 1.3.3. Pilotenlijn 

   + Stukken betreffende de zogeheten pilotenlijn en de hierbij betrokken particulieren en  

   overheidsinstanties 
   152  Bundel 1, 1974-1978 
   153  Bundel 2, 1976-1987 

1.3.4. Koeriersters 

   116  Verslag over het werk van de koeriersters in het verzet in de Zaanstreek 

   117  Stukken betreffende de koerierster Rie Pels 
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1.3.5. Radiozenders 

   119  Stukken betreffende de zender en het verzetswerk van J. H. Op den Velde 

   120  Artikel over station G11 (gewest 11) van de Binnenlandse Radiodienst 

   121  Stukken betreffende de geschiedenis van de Zaanse zenderverbindingen 

   218  Aantekeningen betreffende zendontvangers 

   118  Dagboek van J. Verhagen betreffende de radiozender G11 (gewest 11) 

   122  Stukken betreffende het plaatsen en aanpassen van radiozenders in de  

    Zaanstreek en Alkmaar 

1.3.6. Vervalsingen 

   128  Verslag betreffende het proces van vervalsen en over opgepakte verzetsmensen 

   130  Verslag over de verzetsman Geert Schoonman alias Rooie Geert 

   215  Tentoonstellingsmateriaal van B. Wickenhagen 

   159  Stukken betreffende het vervalsingsproces Hoogeboom Bruins Slot 

   129  Verslag van Jac Muusse betreffende het proces van vervalsen 

1.3.7. Stijkelgroep 

   131  Verslag over Joop Keyzer en andere opgepakte verzetslieden 

   132  Lijst met gefusilleerde leden van de Stijkelgroep 

   133  Stukken betreffende dagboeknotities van een mogelijk lid van de Stijkelgroep 

1.3.8. Verzet in Wormer 

   144  Verslag betreffende de houding van politieagent K. de Boer in Wormer tijdens de  

    Tweede Wereldoorlog 

   146  Verslag over het verzet in Wormer en omstreken 

   147  Verslag A. Kemp betreffende rooftochten bij Van Gelder 

   148  Rapport over verzetswerkzaamheden bij Van Gelder. Met kostenopgaven 

   145  Verslagen betreffende verzetslieden in Wormer 

   149  Rapporten over verrichtte arrestaties en andere verzetsdaden in Wormer 

1.3.9. Illegale pers 

   201  Stukken betreffende het drukken en verspreiden van de Typhoon 

   196  Achtergrondinformatie betreffende een drukpers gebruikt door prins Bernhard bij  

    de opening van het Verzetsmuseum in Amsterdam 

   198  Stukken betreffende spotgedichten over de nazi's 

   156  Briefjes gericht aan een zekere Jaap betreffende bijeenkomsten 

   211  Stukken betreffende Kapelaan G.J.M Groot 

   202  Stukken betreffende de verzetsman Cor Geugjes 

   155  Losse pagina uit het boek Bezetting en verzet in de Zaanstreek betreffende De  

    Parool-groep 

   199  Stukken betreffende de uitgave Ooggetuigen. Sporen van de oorlog van Dineke  

    Stam, Teresien da Silva en Tom Noz 

   203  Scriptie van Ellen Klijn van een afstudeerproject journalistiek getiteld De illegale  

    Pers, De Zaanse ondergrondse nieuwsvoorziening tijdens de Tweede Wereldoorlog 

2.1. Organisaties 

2.1.1. Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

   89  Stukken betreffende activiteiten inzake het fotoboek Bezetting en verzet in de  

    Zaanstreek 

   82  Stukken betreffende activiteiten van de Stichting Zaans Verzet 1940-1945 

   195  Ingekomen en uitgaande stukken van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940- 

    1945 

   194  Ingekomen en uitgaande stukken betreffende de Stichting Voormalig Zaans Verzet  

    1940 - 1945 

   210  Briefwisseling tussen het Zaans Museum en de Stichting Voormalig Zaans Verzet  

    betreffende een zogenaamde verzetshoek in het Zaans Museum 

2.1.2. Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 

   91  Werkstuk Robert Lentelink en Martijn Hemmink over het verzet 

   92  Stukken betreffende activiteiten van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 
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2.1.4. Oud-leden Binnenlandse Strijdkrachten 

   161  Stukken betreffende aanvragen van voormalige verzetsmensen voor het  

    verzetsherdenkingskruis en een verzetspensioen 

   160  Adressenlijsten van mogelijke oud-verzetstrijders 

   162  Naamlijsten van leden van de afdeling Zaanstreek van de Bond van Oud-Illegale  

    Werkers en van personen die het Verzetkruis hebben gekregen of ervoor in  

    aanmerking komen 

2.2. Activiteiten 

2.2.1. Verandering straatnamen 

   81  Stukken betreffende de commotie rondom de Von Braunstraat in Krommenie en  

    bemoeienis hiermee van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

   180  Stukken betreffende het onthullen van het naambordje van de Verzetlaan in  

    Purmerend 

2.2.3. Gevallenen in de Zaanstreek 

   138  Stukken betreffende de verzetstrijders Sjef Swolfs en Ab Huisman 

   136  Lijsten met namen van gevallen verzetstrijders uit verschillende Zaanse  

    gemeenten 

   137  Stukken betreffende een herdenkingsbijeenkomst voor gevallenen tijdens de  

    Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1954 

 

2.2.4. Tentoonstellingen en publicaties over het verzet 

   181  Stukken betreffende een tentoonstelling over het verzet 

   184  Beschrijving van achtergrondinformatie en foto's voor het fotoboek Bezetting en  

    verzet in de Zaanstreek. Met kopie uit de dag en nachtrapporten van de  

    gemeentepolitie Zaandam dat hier betrekking op heeft 

   35  Bezetting en verzet in de Zaanstreek / Genderen, Jan van ; Jan v. d. Werf ; Eduard  

    Visser , 1985 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1. Stukken betreffende activiteiten en gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog 

1.01. Arbeidsinzet en Arbeidsdienst 

   1473  Telegrammen van de Sicherheidspolizei en de Sicherheidsdienst betreffende de  

    stakingen bij Verblifa in Krommenie en de fabrieken De Tijd, De Vlijt, De Engel en De  

    Ster in Worrmerveer, 1943. Kopiëen 

1.02. Dagelijks leven 
1.02.1. Houding richting Duitse bezetter 

   624  Circulaire van enkele zogenoemde oprechte vaderlanders over de houding richting  

    de Duitse bezetters, z.d 

1.02.3. Voedselvoorziening 

   1488  Circulaires van een aantal leden van een onbekende vereniging of commissie en  

    de gezamenlijke verzetsorganisaties aan veehouders in Assendelft en Krommenie  

    betreffende de levering van melk en andere voedingsmiddelen in verband met een  

    gebrek aan voedsel, z.d 

1.06. Krijgsverrichtingen 

   526  Verslag van de Amerikaanse luchtmacht betreffende de ondervraging van een  

    bemanningslid van een in West-Friesland neergeschoten Amerikaanse bommenwerper  

    en de opvang door het verzet in Noord-Holland, 1945 

   1522  Stukken betreffende dankbetuigingen namens de Amerikaanse en Britse strijdkrachten  

     aan Lammert Steunenbrink te Zaandam wegens het redden en onderbrengen van  

    twee piloten, z.d 

1.10. Onderwijs 
   + Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan  
   schoolhoofden, schoolbesturen en gemeentebesturen, 1940-1941 
   564  betreffende Anti-Duitse opschriften, 1941 jul 2 

 
   1011  Oproep van een zogenoemde Oranjeman betreffende een scholierenstaking, z.d 
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1.11. Overheid 
   1446  Stukken betreffende het betalen van een boete door de gemeente Zaandam als gevolg  

     van de Februaristaking, 1941 
 
1.12. Politieke partijen 

   + Stukken betreffende acties van Zaanse afdelingen van de CPN (Communistische Partij  

   Nederland) tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1942-1958. Met hiaten 

   1477  Brieven betreffende hulp aan onderduikers, 1943, 1958, z.d 

   1482  Brief van Wim Hulst van de CPN aan een lid van een lokale afdeling betreffende  

    het verzamelen van gegevens over door de bezetter gedode personen , 1945 

   1478  Stukken betreffende de verspreiding en financiering van de krant De Waarheid,  

    1947, z.d. 

1.13. Verzet 
   1548  Stukken betreffende het werk van Everhard Anthony Maria Keet en zijn vrouw  

    Theodora Johanna Geerdes voor de het Nationaal Steun Fonds (NSF), de Landelijke  

    Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO), de Luchtbeschermingsdienst Assendelft,  

    het Nederlands Volksherstel en bij de opvang van joodse onderduikers , 1940-1945.  

    Met foto's van de familie Keet en een joodse onderduikster 

   1554  Stukken afkomstig uit de collectie van de verzetsman H.A. Beernink, 1940, z.d 

   1391  Stukken betreffende Cornelis Molenaar uit Zaandam, lid van de Binnenlandse  

     Strijdkrachten, 1941, 1945 

   1555  Stukken betreffende de verzetsman Matthijs Franssen alias Frans KP en zijn vrouw,  

    1941-1945. Kopieen 

   1523  Stukken betreffende de verzetsman Reinier Cornelis van den Bosch alias Henry van  

    Treslong, lid van de Binnenlandse Strijdkrachten en het Centraal Orgaan voor de  

    Zuivering van het Overheidspersoneel en medewerker van het Nationaal Steunfonds,   

    1941-1948 

   1524  Stukken betreffende de verzetsman Charles Gerard van den Bosch, lid van de  

     Binnenlandse Strijdkrachten, 1941-1947 

   1468  Stukken betreffende de verzetsdaden en de gevangenhouding van verzetsman Aris  

    Rond uit Krommenie, 1942-1945 

   530  Verslag betreffende sabotageacties, het ontschadelijk maken van SD-agenten en de  

    ontvangst van wapens in de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland, z.d 

   131  Rapporten van het verzet en de Koninklijke Marechaussee betreffende  

    sabotageactiviteiten van het Zaans verzet, 1943-1945. Met overzicht van de  

    organisatie van een sabotagegroep in de zuidelijke Zaanstreek. Kopiëen 

   1451  Verzoek van een verzetsman aan een districtscommandant van de Binnenlandse  

    Strijdkrachten in verband met teruggave van een wapen van de politie van Krommenie,  

    1944. Kopie 

   1469  Stukken betreffende de herdenking van de gefusilleerde verzetsman Koos Heijdra,  

    1944, z.d 

   1444  Circulaire van de Gewestelijk Commandant van de OD (Ordedienst) aan leden van de  

    OD betreffende de handelswijze van de OD in het geval van een geallieerde inval in  

    Nederland, 1944. Kopie 

   1475  Instructies voor leden van het verzet, 1944, z.d 

   1538  Distributiestamkaart van de verzetsman Johannes Henderikus Sierhuis, lid van de  

    verzetsgroep van Jan Brasser, z.d. Met achtergrondinformatie 

   1450  Rapporten van de Sicherheitspolizei en SD betreffende gefusilleerde verzetslieden in  

    Zaandam, 1945. Kopieen 

   1474  Briefjes van en aan verzetsmensen in de Zaanstreek betreffende lopende  

    verzetszaken, 1945 

   525  Stukken betreffende uitgevoerde acties van de Binnenlandse Strijdkrachten in de  

    Zaanstreek, 1945. Kopiëen 

   964  Circulaire van de gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland, gericht aan J.C. Vis  

    te Zaandijk als werkgever betreffende de arbeidsdienstplicht, 1945 jan 8 

   135  Circulaire van overste J.G.M. Wastenecker van gewest 11 van de Binnenlandse   

    Strijdkrachten aan alle manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten betreffende  

    het zuiveren van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 

   1500  Circulaire van overste J.G.M. Wastenecker van gewest 11 van de Binnenlandse  

    Strijdkrachten aan alle manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten betreffende  

    hun houding na de bevrijding, 1945 
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   1541  Verklaring van R.H. Homburg, commandant van de KP Koog-Zaandijk betreffende de  

    medewerking aan verzetsdaden door een inwoner van Koog aan de Zaan, z.d. Kopie 

   1466  Notities betreffende mogelijke verzetsacties, z.d 

   1525  Verslag van J.G. van Marle, districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten  

    betreffende de Zaanstreek in de oorlogsjaren met aandacht voor het verzetswerk, z.d 

   + Stukken betreffende gefusilleerden en gevallenen 
   511  Lijst van gefusilleerde inwoners van Koog aan de Zaan en van gebeurtenissen in  

    Koog aan de Zaan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, z.d 
   528  Overzicht van de gevallenen uit Zaandam, z.d. Met overzicht van de  

    oorlogshandelingen in Koog aan de Zaan en Zaandam in de periode 1940-1941, z.d 
   512  Lijsten van gefusilleerde personen in Zaandam, z.d. Kopiëen 
   510  Lijst betreffende gevallenen van de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) in gewest  

    11, z.d. Kopie 
   527  Rapport van het Ministerie van Defensie betreffende een razzia in Zaandam en  

    een fusillade op de Burcht in Zaandam door de Gruene Polizei, z.d 
   1472  Lijst van overleden verzetsmensen uit de Zaanstreek, z.d 

 
   532  Verslag betreffende het ontstaan van de Gewestelijke Stormtroepen, gewest 11 en de  

    door hen uitgevoerde acties, z.d. Kopie 
   518  Stukken betreffende het werk van de radiozender van gewest 11, z.d 
   520  Verslag betreffende het verwijderen van springstof bij de Hemburg in Zaandam, z.d 
   1493  Stukken betreffende de oorlogsherinneringen van een onbekende verzetsman, 1991,  

    z.d. Kopie 
2.3. Herdenkingen 
   1553  Ingelijst telegram van Jan Brasser alias Witte Ko namens het Zaanse verzet met een  

    heilwens aan overste J.G.M. Wastenecker, voormalig hoofd van gewest 11 van de  
    Binnenlandse Strijdkrachten, 1959. Met bijgevoegde informatie 
   + Stukken betreffende een tentoonstelling in Koog aan de Zaan over oorlog en verzet tijdens de  

   Tweede Wereldoorlog, 1970 

   1458  Correspondentie van het comité Hollands Vlag met enkele voormalige  

    Zaangemeenten en de fa. Cacao De Zaan betreffende de benodigde informatie, 1970 

   1459  Indeling, inhoud en opening van de tentoonstelling, 1970 

 

Archief:   AC-0003 Collectie P. Krom jr., gemeentesecretaris van Westzaan en  

    verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog 

2. Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog 

   6  Instructies voor de plaatselijke commandanten van de Ordedienst (O.D.), 1943-1944  
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Archief:   AC-0005   Collectie Henk de Wit, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede   

   Wereldoorlog 

Organisatie verzet 

Bewapening van het verzet 

   33  Stukken betreffende de logistiek en het gebruik van de bewapening binnen het verzet,  

    1944, 1945 

   10  Stukken betreffende de bewapening en de groepsindeling van de Gewestelijke  

    Sabotage Afdeling, 1945 mrt 9, z.d 

   209  Stukken betreffende de inlevering van wapens en munitie van het verzet, 1946, 1949 

Interne tucht en financiering van het verzet 

   37  Circulaires van de verzetsleiding betreffende de handhaving van de tucht binnen het  

    verzet, 1944-1945 

   54  Stukken betreffende de handhaving van de tucht binnen het verzet in de Zaanstreek,  

    1944-1945 

   200  Stukken betreffende financiering en de betaling van leden van het verzet, 1945, z.d 

Informatieverstrekking binnen het verzet 

   21  Mededelingen van Delta-C aan het Nederlands verzet betreffende verzetsacties in  

    Nederland in de periode 21 september t/m 4 oktober 1944, z.d 

   22  Circulaire van de verzetsleiding aan lokale verzetsgroepen betreffende het betrekken  

    van militairen en politie bij het verzetswerk, 1944 okt 11 

   29  Circulaire van de landelijke commandant van de Nederlandse Binnenlandse  

    Strijdkrachten aan plaatselijke verzetsgroepen betreffende geheimhouding, 1944 nov 5 

   31  Circulaire van districtscommandant Wastenecker betreffende de sterkte van de  

    stoottroepen, 1944 nov 5 

   41  Circulaire van districtscommandant Wastenecker betreffende het werven van  

    Nederlandse militairen voor het verzet , 1944 dec 12 

   34  Stukken van de leiding van de Binnenlandse Strijdkrachten betreffende de organisatie  

    van de Binnenlandse Strijkrachten (B.S), 1944 

   36  Correspondentie met districtscommandant Wastenecker betreffende wijzigingen in de  

    organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten in de Zaanstreek, 1944-1945 

   24  Stukken betreffende discussies binnen en de organisatie van de Raad van Verzet,  

    1944-1945 

   + Weekrapporten van Zaanse verzetsgroepen en van de GSA Zaanstreek-Noord, 1944 dec- 

   1945 juni 
   144  Groep III, 1944 dec 23-1945 apr 30 

   143  Groep IV, 1945 feb 2-1945 apr 20 

   145  Groep Henk Pol, 1945 apr 7-1945 apr 14 

   107  Verzetsgroep Wormer, 1944 nov 4 

   45  Circulaire van districtscommandant Wastenecker betreffende het verstrekken van  

    inlichtingen naar aanleiding van verzetsacties, 1945 jan 3 

   59  Circulaire van districtscommandant Wastenecker betreffende de organisatie van de  

    Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS), 1945 apr 1 

   68  Circulaire van de verzetsleiding betreffende het verzamelen van gegevens over V- 

    wapens en bruggen, 1945 apr 13 

   69  Circulaire van de leiding van de Gewestelijke Sabotage Afdeling (GSA) Zaanstreek  

    betreffende verbod om ziekenhuispersoneel in te schakelen voor de Nederlandse  

    Binnenlandse Strijkrachten (NBS), 1945 apr 16 

   86  Dankbetuiging van districtscommandant Wastenecker aan verzetsmensen voor het  

    door hun geleverde werk, 1945 apr 23 

   94  Circulaire van districtscommandant Wastenecker betreffende onderscheidingstekens  

    van de Gewestelijke Sabotage Afdeling (GSA), 1945 mei 3 

   206  Stukken betreffende discussies binnen het verzet naar aanleiding van verzetsacties en  

    de rol van verzetsmensen na de Tweede Wereldoolog, 1945, z.d 

 

   + Stukken betreffende de aanpak van eventuele verraders, 1945, z.d 

   129  inwoner van Assendelft , 1945 mrt 1 

   177  dubbelrol voor een politieagent, z.d. 
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   15  Overzicht van de taken van de N.V., z.d 

   14  Instructie van de verzetsleiding betreffende de acties van de stormtroepen, z.d 

   13  Overzicht betreffende de verschillende dingen die een verzetsman moet kunnen, z.d 

   183  Tekening van de lokatie van een Duits mitraillleurnest bij Purmerend tevens verslag  

    van een observatie , z.d 

Verzetsacties 

Bestrijding van zwarte handel 

   102  Dreigbrieven van het verzet aan zwarthandelaren in de Zaanstreek, 1944, z.d 

   + Rapporten en andere stukken van het verzet betreffende acties tegen zwarthandelaren in de  

   Zaanstreek, 1944-1945, z.d 

   23  Circulaire van de verzetsleiding betreffende acties tegen zwarthandelaren in de  

    Zaanstreek, 1944 okt 11 

   109  Zaandam, 1944 nov 11 

   182  Zaandijk, 1944 dec 

   116  Zaandijk , 1944 dec 26 

   119  Wormerveer, 1945 jan 22 

   201  Wormerveer, 1945 feb 5 

   124  Wormer, 1945 feb 12 

   192  Wormer en Oost-Knollendam, 1945 feb 19, z.d 

   125  Assendelft, 1945 feb 20 

   172  Wormerveer, 1945 apr 19 

   132  Assendelft, 1945 maart 

   138  Wormer, 1945 mrt 25 

   157  handel tussen zwarthandelaren en Armeense krijgsgevangenen in Wormer, 1945  

    mei 2 

   167  Noordelijke Zaanstreek en Alkmaar, z.d. 

   181  lijst van zwarthandelaren in Wormerveer, z.d. 

 Onderzoek naar en acties tegen Nederlandse collaboreurs en bedrijven 
   114  Stukken betreffende onderzoek naar mogelijke provocateurs en infiltranten binnen het  

    verzet, 1944-1945 
   28  Stukken betreffende het intimideren van 'foute' Nederlanders, 1944-1945 

+ Stukken betreffende liquidaties door het verzet, 1944-1946 

  173  liquidatie van politieman Ragut en arrestatie van verzetsman Jan Bonekamp,  

   1944-1946 

  105  liquidatie van collaborateur Toon Petra, 1944 okt 

  122  liquidatie van collaborateur Meegdes, 1945 feb 

  62  liquidatie van onbekend lid Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 apr 6 

  184  Rapport betreffende geliquideerden tevens opgave van NSB-ers , z.d 

   12  Order van de verzetsleiding betreffende het verzamelen van gegevens door het verzet  

    over iedereen die zich ten kosten van het Nederlandse volk heeft verrijkt of met de  

    Duitse bezetter heeft samengewerkt, z.d 

   104  Rapport van het verzet betreffende de houding van medewerkers en directie van  

    Wijtekamp N.V. in Westzaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, z.d 

Gevechtshandelingen en overige verzetsacties binnen en buiten de Zaanstreek 

   217  Rapport van de gemeentepolitie van Wormerveer betreffende de overval van het  

    verzet op het gemeentehuis van Wormerveer, 1944 mei 11 

   180  Rapport betreffende het schieten door het verzet op Duitse auto's op de Wandelweg in  

    Wormerveer, 1944 nov 

   166  Rapporten betreffende het weghalen door het verzet van de bevolkingsregisters van  

    Jisp, Wormer, Wormerveer, Westzaan en Zaandam, 1944 dec 26 en 27 

   118  Rapport betreffende het weghalen door het verzet van een kaartsysteem uit het  

    politieburo van Wormerveer, 1945 jan 20 

   120  Rapport betreffende een overval door het verzet op de waterpolitie in Zaandam, 1945  

    feb 2 

   83  Stukken betreffende het overvallen van Duitsers om aan wapens te komen, 1945 apr 

   61  Brief van de verzetsleiding betreffende door Henk Jansen uit te voeren verzetsacties ,  

    1945 apr 6 
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   + Stukken betreffende acties van de Duitse bezetter tegen het verzet, 1945, z.d 

   203  Waarschuwingen betreffende acties van de Sicherheidspolizei en de  

    Sicherheitsdienst, z.d., 1945 

   151  Rapport betreffende een inval van de Grùne Polizei in Uitgeest tevens verzoek  

    aan de verzetsleiding om de liquidatie van een verrader, 1945 apr 26 

   168  Overzicht betreffende een mogelijke anti-sabotagegroep in oprichting en leden van  

    het Nederlandse Arbeidsfront in Wormerveer, z.d 

   70  Aanvraag van een verzetsman aan de verzetsleiding betreffende te gebruiken  

    vrachtwagens, 1945 apr 16 

Inbeslagname en veiligstellen van voedsel en andere goederen door het verzet 

   103  Lijst van gevorderde kantoormachines , 1944 

   112  Stukken betreffende de bescherming van het verzet van Zaanse bedrijven in  

    Wormerveer en Wormer tegen plundering door de Duitse bezetter, 1944, z.d 

   186  Stukken betreffende vorderingen van voedsel en de logistiek door het verzet, 1944- 

    1945 

   35  Stukken betreffende de handelswijze bij in beslag genomen goederen, 1944-1945 

   210  Stukken betreffende gevorderde machines en gereedschap, 1944 -1947 

   77  Stukken betreffende vorderingen en levering van textiel, 1945 

   156  Stukken betreffende de vordering van fietsen, 1945 

   228  Stukken betreffende de vordering van een radiotoestel, 1945 

   134  Stukken betreffende de bescherming van vee door het verzet tegen diefstal en afvoer  

    door de Duitse bezetter, 1945 feb-mrt 

Acties betreffende onderduikers 

   216  Rapport van de gemeentepolitie van Wormerveer aan de Sicherheitspolizei in  

    Amsterdam betreffende verduistering van geld door de ondergedoken politieman P.A.  

    Lak, 1943 juni 13 

   223  Brief van een ondergedoken vrouw aan haar familie betreffende haar aankomst en  

    verblijf in Groningen, z.d 

   131  Stukken betreffende onderzoek naar gedeserteerde Duitse soldaten, 1945, z.d 

   48  Circulaires van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers ( LO)  

    betreffende de samenwerking tussen de verschillende verzetsgroepen, 1945 

   100  Instructie voor de groepscommandanten van de Knokploeg ( KP) Wormerveer, z.d 

Sabotageacties 

   + Ledenlijsten van de Gewestelijke Sabotage Afdeling (GSA), 1944-1945 

   3  1944, 1945. Met loonlijsten 

   4  tevens van Noordholland-Noord, 1945 apr-mei 

   91  Orders en instructies van de verzetsleiding betreffende uit te voeren sabotageacties,  

    1944-1945 

   106  Stukken betreffende uitgevoerde sabotageacties in de Zaanstreek, 1944-1945 

   67  Stukken betreffende de organisatie van de Gewestelijke Sabotage Afdeling, 1945 

   5  Stukken betreffende wachtdiensten van de Gewestelijke Sabotage Afdeling (GSA),  

    1945 

   87  Instructie van de verzetsleiding voor koeriersters, 1945 apr 21 

   101  Memo betreffende de houding van het gemeentebestuur van Koog aan de Zaan en de  

    Nederlandse Vereniging van Luchtbescherming naar aanleiding van sabotagedaden  

    door het verzet, z.d 
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Bevrijding 

   20  Mededelingen aan Delta betreffende de ordehandhaving bij het einde van de oorlog,  

    1944 okt 3 

   207  Circulaire van het verzet betreffende geldzuivering naar aanleiding van zwarte handel  

    e.d. in bevrijd Nederland, 1944 nov 

   229  Stukken betreffende de zuivering van F.W. de Groot, commissaris van politie in  

    Wormerveer, 1944-1946 

   213  Lijst van verzetsmensen die bij de politie willen werken, 1945 mei 

   6  Lijst van verzetsmensen die de MP-armbanden hebben gekregen, 1945 mei 

   18  Instructies voor de plaatselijke verzetsgroepen betreffende acties en de houding van  

    het verzet bij het einde van de oorlog, 1945 mei 3 en 7, z.d 

   95  Circulaire van de verzetsleiding betreffende de vorming van een rechercheapparaat  

    inzake collaborateurs, 1945 mei 4 

   160  Rapport van het hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdkrachten betreffende controle  

    op oorlogsmisdadigers bij Duitse krijgsgevangenen in het noorden van Noord-Holland,  

    1945 mei 26 

   162  Rapport van het verzet betreffende het smokkelen van brieven van geinterneerden uit  

    de districtsgevangenis G11 DVI in Zaandam, 1945 juni 14 

   193  Stukken betreffende onderzoek naar inwoners en bestuurders van Jisp, Krommenie,  

    Wormerveer en Zaandam, 1945, 1948, z.d 

   198  Aantekeningen van verzetsmensen betreffende acties van het verzet in de periode  

    september 1944 tot het einde van de oorlog, z.d 

Archief:  PA-0054 J.D. Vis (1890-1953), leider van de verzetsbeweging in Zaandijk, plaatselijk   

   commandant en plaatselijk vertegenwoordiger van de Nederlandse Binnenlandse  

   Strijdkrachten (N.B.S.), secretaris van de Commissie van advies voor de Zuivering van  

   het Wegvervoer en lid van het plaatselijk comité Nederlands Volksherstel te Koog- 

   Zaandijk 

1.1. Leider van de verzetsbeweging in Zaandijk 

  1  Ingekomen stukken, 1944-1945 

  2  Circulaires van de samenwerkende organisaties tot hulp aan onderduikers en de Binnenlandse  

    Strijdkrachten, 1945, z.j 

  8  Proclamaties van de Höhere S.S. und Polizeiführer, Nordwest, de Rijkscommissaris voor de  

   bezette Nederlandsche gebieden en de vertrouwensmannen der regering, 1945 

  3  Stukken betreffende de organisatie van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten in  

   Zaandijk, 1945 

  4  Voorschriften arrestatieregeling, 1945 

  5  Instructies en circulaires van de Districtscommandant (D.C.) van het Strijdend Gedeelte van de  

    Binnenlandse Strijdkrachten (S.G.) inzake het arresteren van anti-Nederlandse elementen,  

   1945 

  7  Lijsten van N.S.B.-leden en andere verdachte personen in Zaandijk en de Zaanstreek, 1944,  

   1945 

  6  Lijst van blokhoofden van de Nederlandsche vereeniging voor luchtbescherming, afdeling  

   Zaandijk, z.j 

+ Vrij Nederland 

  9  jaargang 5, nr. 4 1944 okt. 30 
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1.2. Plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.) te Zaandijk 

  11  Ingekomen stukken vanaf 1945 mei 5, 1945 

  26  Ingekomen stukken vanaf 1945 aug. 1, 1945-1949 

  12  Minuten van uitgaande stukken vanaf 1945 mei 16 en z.j, 1945. Met minuten van uitgaande  

   stukken van de Plaatselijk Commandant voor Koog-Zaandijk, P. Bets 

  27  Minuten van uitgaande stukken vanaf 1945 jul. 31, 1945-1949 

  10  Nederlandstalige en Engelstalige proclamatie van Luitenant-Generaal Charles Foulkes  

   (commandant van de Canadese strijdkrachten) inzake het dragen en afvuren van vuurwapens,  

   1945 

  13  Stukken betreffende de samenstelling en werkzaamheden van de Bewakingstroepen van de  

    Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten (B.T.) in Zaandijk, 1945. Met lijst van verdachte  

   personen, z.j 

  18  Verklaringen van J.D. Vis als plaatselijke commandant van Zaandijk inzake vermiste  

    persoonsbewijzen, het verlenen van voorrang en de ontvangst van goederen, 1945 

  19   Persoonsbewijzen op naam van Maarten van den Berg, machinedrijver, en Jacobus Ratelband,  

    student 

  14   Rapporten betreffende verdachte personen, 1945 

  15   Arrestatiebevelen, correspondentie en andere stukken betreffende gearresteerde personen in  

    Zaandijk, 1945 

  16   Lijsten van arrestanten, wier huizen onder toezicht staan, 1945 

  28   Stukken betreffende onder andere verdachte personen, ca. 1945-1946. Met brief over de joodse  

    familie Vorst uit Zaandam, z.j 

  17  Ledenlijst van de N.S.B. in Zaandam, z.j 

  22  Aantekenboekje van J.D. Vis over zijn werkzaamheden vanaf 1945 apr. 6, 1945 

  20  Aanplakbiljet van het Bureau van de Plaatselijke Commandant van de N.B.S. te Zaandijk 

  21  Verklaring dat J.D. Vis zijn distributie-stamkaart en M.G.-bonkaarten heeft ingeleverd en recht  

   heeft op verstrekking van levensmiddelen van rijkswege, ca. 1945 

1.3. Plaatselijke vertegenwoordiger van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te Zaandijk, Bureau Sectie 

IX Gewest 11, later Bureau IX van het Centraal Afwikkelingsbureau der Binnenlandse Strijdkrachten (C.A.B.) 

  23  Ingekomen stukken van het gewestelijk bureau van de Binnenlandsche Strijdkrachten, het  

   centraal bureau in Apeldoorn en aanvragen voor hulp, 1945-1947 

  24  Minuten van uitgaande stukken, 1945-1947 

  25  Lijsten van de door oud-leden van de Binnenlandsche Strijdkrachten ingeleverde  

   enquêteboekjes, 1945. Met aantekeningen over verstrekte kleding 

 

Archief:  PA-0081   Gerrit de Bruijn, onderwijzer en verzetsman 
  1   Ingekomen stukken bij Gerrit de Bruijn en aanverwante stukken betreffende de  

   Speurdersploeg en de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.), ca. 1945 

  15   Minuut van een uitgaande brief van de commandant van de Speurders aan de   

   Gewestelijke  Staf (G.S.) van de Binnenlandse Strijdkrachten in de Zaanstreek, 1945 

  5   Brief van J. Boot namens de oud-illegalen van Wormerveer aan de gemeenteraad van  

   Wormerveer, 1946 

  11  Notities van het verzet (onder andere de Gewestelijke Sabotage Afdeling) en  

   appellijst van waarschijnlijk de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945, z.j 

  12  Rapporten van het verzet en de Politieke Opsporingsdienst, district Zaanstreek inzake  

   zwarthandelaars, politiek verdachte personen en een ondergedoken Duitse soldaat,  

   1945, 1947. Met proces-verbaal, 1945 
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https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785373&miview=inv2&milang=nl&mialg=
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785362&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785362&miview=inv2&milang=nl
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Archief:  PA-0104 Groot, G.J.M., kapelaan en verzetsman Zaandam 

  2   Album 2, 1944 

    - Origineel en getypt verslag van ontstaan Typhoon en alle gebeurtenissen daarom heen 

   - Verslag vergadering tot bevordering van de eenheid in de illegaliteit 

   - Afschrift rapport over de houding van de katholieke bisschoppen in Nederland en hun indirecte  

   invloed op het Nederlandse verzet, Londen 

  6   Album 6, 1945 

    - exemplaar Typhoon, 2 en 3 mei 1945 

    - bevrijdingsbulletin Typhoon 

    - verklaring vrije doortocht voor G.J.M.Groot i.v.m. hulpverlening onderduikers 

  7   Album 7, 1945 

    - Christofoor 

   - Je Maintendrai 

    - De Strijd 

    - Het Parool 

    - Trouw 

    - Typhoon 

Archief:  PA-0325   Familie Bruynzeel en Bruynzeel Fabrieken 

3.1. Archief G.J.D. Franken, directeur Fineer- en triplexfabriek Bruynzeel 
   37  Bijdragen aan publicaties over de zogenoemde TD-verzetsgroep tijdens de Tweede  

    Wereldoorlog inzake geweldloos verzet., 1982, z.j. Met de boeken Geruisloos verzet:  

    de TD-groep tijdens de Duitse bezetting, 1982 ; Het geruisloze verzet: de geschiedenis  

    van de TD-verzetsgroep tijdens de Duitse bezetting/Hans Buiter en Ignace de Haes,  

    1982 ; Het persoonsbewijs: de meening van een voormalige verzetsgroep, 1986 [kopie  

    van boekje mei 1945] ; Zuivering en illegaliteit, 1986 [kopie van boekje mei 1945] ;  

    1940-1945 Een analyse van verzet. Uitgave Allert de Lange, 1945 ;  

    Bewegingsvrijdheid en verzet, 1985 

   38  Toespraak, uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking van het eerste jaarboek  

    Overijssel 1990 betreffende het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1990 

Archief:   PA-0600  Archief van de Historische Vereniging van Westzaan 

  39  Volk en verzet 1940-1945, op pagina 4 foto Reghthuys, 1960 

Archief:  OA-0059   Gemeentebestuur Zaandam 
1.05.6.9.2. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen 

   983A Ontruimen van de begraafplaats Oostzijde aan de Klaas Katerstraat en de A.F. de  

    Savornin Lohmanstraat alsmede het aanleggen van het Plantsoen van het Verzet,  

    1943, 1945-1947 

   983  Aanleggen van verlichting bij het Plantsoen voor het Verzet, 1950-1951  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957889&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957890&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957891&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957892&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957894&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957894&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957942&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957944&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957948&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2957951&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2958479&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2958482&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2958483&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2958484&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2958485&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0104&minr=2958486&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0325&minr=3138780&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0325&minr=3138780&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0600&minr=5790504&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0059&minr=854642&miview=inv2&milang=nl
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Bevrijding 

 

Zaankanters vieren de bevrijding op de Dam in Zaandam, Collectie Gemeentearchief Zaanstad. Fotonummer: 27.00318. 

In 1944 staken de eerste geallieerden de grens over, maar het duurde nog tot mei 1945 voordat heel 

Nederland was bevrijd. Nadat de geallieerden met redelijk gemak grote delen van Frankrijk en België 

hadden bevrijd verwachtten veel Nederlanders dat zij ook snel zouden worden bevrijd. Op 3 en 4 

september 1944 bevrijdden de geallieerden de Belgische steden Brussel en Antwerpen. Veel 

Nederlanders waren in een feeststemming omdat men dacht snel bevrijd te zijn. Aan de kant van de 

bezetter heerste paniek. Administratie werd snel vernietigd en vele Duitsers en foute Nederlanders 

vluchtten naar Duitsland. Omdat de opmars vastliep en de bevrijding op zich liet wachten werd deze 

dag ook wel Dolle Dinsdag genoemd. Op 14 september 1944 werden de eerste delen van Limburg 

bevrijd. Met Operatie Market Garden wilden de geallieerden doorstromen om de rest van Nederland 

te bevrijden. Helaas mislukte deze operatie en stranden de geallieerden bij Arnhem. Delen van Noord-

Brabant en Gelderland werden wel bevrijd maar de rest van Nederland moest nog wachten. Na de 

strenge winter van 1944-1945, ook wel de Hongerwinter genoemd, werd een nieuw offensief gestart 

in februari 1945. Dit offensief moest er voor zorgen dat het Rijngebied werd veroverd op de Duitsers. 

Dit bleek moeilijker dan verwacht, in maart 1945 stonden de geallieerden eindelijk bij de Rijn. 

De Duitse bezetter gaf zich, na vijf lange oorlogsjaren, onvoorwaardelijk over op 4 mei 1945 en de 

capitulatie trad vanaf 5 mei 1945 in werking. Nederland was officieel bevrijd. Op 5 mei gaf koningin 

Wilhelmina een bevrijdingstoespraak via de radio.  

Tijdens de oorlog werd al nagedacht wat er met collaborateurs moest gebeuren na de bevrijding. Na 

de bevrijding werd de jacht geopend op foute Nederlanders, zij die met de Duitsers samenwerkten of 

relaties met hen hadden. Niet alleen collaborateurs maar ook zwarthandelaren werden gearresteerd. 

Iedereen die hiervan werd verdacht werd gearresteerd en vastgezet in kampen en gevangenissen zoals 

Kamp Vught, Kamp Westerbork en het Oranjehotel in Scheveningen.  
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Bevrijding van de Zaanstreek 

Toen de Duitse bezetter capituleerde werd in heel Nederland feest gevierd. Ook in de Zaanstreek werd 

de bevrijding uitgebreid gevierd. Veel mensen verzamelden zich op de Dam in Zaandam. De weken na 

5 mei 1945 waren er in de Zaanstreek verschillende feestelijke activiteiten, sport en spel. In Zaandam 

werd de bevrijding onder andere gevierd met een defilé. Allerlei verschillende verenigingen gingen in 

een optocht langs het stadhuis. Op de Dam in Zaandam hing het vol met rood-wit-blauwe en oranje 

vlaggen, zelfs het standbeeld van Czaar Peter droeg een vlag. Ook de burgemeester Joris in ’t Veld 

keerde weer terug, er heerste een vrolijke stemming. Nadat de eerste bevrijdingsfeesten tot een einde 

kwamen gingen Zaankanters zich bezighouden met het oppakken van NSB’ers en het kaalscheren van 

zogeheten ’moffenmeiden’, vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser. Er volgden 

arrestaties en klopjachten op deze foute Nederlanders. 

De geallieerde militairen die aankwamen in de Zaanstreek, voornamelijk Canadezen, werden door de 

Zaankanters feestelijk onthaald. Wat veel Nederlanders zich van de bevrijding herinneren zijn de 

luxeartikelen die de Canadezen meebrachten, onder andere sigaretten, chocola en kauwgom, wat veel 

Nederlanders lang niet meer hadden gehad. Veel veranderingen, in bijvoorbeeld de straatnamen, die 

de Duitsers hadden ingevoerd werden na de bevrijding weer teruggedraaid. Vlak na de bevrijding 

ontstonden ook de eerste monumenten voor slachtoffers die waren gevallen tijdens de oorlogsjaren. 

Bommen in de grond  

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar vooral na de bevrijding werd gestart met het 

opruimen van explosieven, munitie, bommen en ander gevaarlijk materiaal wat door de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland was achtergebleven. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse 

regering verschillende campagnes gevoerd om mensen en in het bijzonder kinderen, te waarschuwen 

voor de gevaren van overgebleven explosieven uit de oorlogsjaren. Na de oorlog zijn meerdere 

personen overleden of verwond door deze explosieven.  

Tegenwoordig worden nog altijd bommen, munitie en andere explosieven gevonden in de grond. Deze 

worden vaak gevonden door amateurarcheologen die er op uit gaan met een metaaldetector of 

vismagneet. De explosieve opruimingsdienst (EOD) is verantwoordelijk voor het onschadelijk maken 

van deze explosieven.  

 

Als u meer informatie wilt over de explosieven die in de grond zijn gevonden in de Zaanstreek kunt u 

onderstaande twee websites bekijken. Hier vindt u informatie over bodemonderzoeken naar 

explosieven, evenals informatie over de soorten explosieven en stukken die zijn opgeruimd. Dit kunt u 

bekijken aan de hand van zogeheten ‘Bommenkaarten’, dit zijn kaarten met daarop de locaties van 

gevonden explosieven en de bodemonderzoeken.  

U kunt de websites bezoeken door op de onderstaande links te klikken: 

- www.explosievenopsporing.nl 

- www.beobom.nl 

  

http://www.explosievenopsporing.nl/
https://www.beobom.nl/
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over de bevrijding kunt u gebruik maken van de volgende 

trefwoorden:  

Bevrijding; Bevrijdingsdag; Bevrijdingsfeest; Capitulatie; Dolle Dinsdag; Geallieerden; Optocht 

Stukken met betrekking tot de bevrijding bij het Gemeentearchief Zaanstad: 

  

Let op! Dit zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. 

Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1.06. Krijgsverrichtingen 
   1404  Stukken betreffende de overgave van de Duitse strijdkrachten aan  

    de Geallieerden, 1945 mei 

1.12. Politieke partijen 

   + Stukken betreffende acties van Zaanse afdelingen van de CPN (Communistische Partij  

   Nederland) tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1942-1958. Met hiaten 

   1481  Teksten van toespraken naar aanleiding van de bevrijding en richtlijnen hiervoor,  

    z.d. 

1.13. Verzet 

   1500  Circulaire van overste J.G.M. Wastenecker van gewest 11 van de Binnenlandse  

    Strijdkrachten aan alle manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten betreffende  

    hun houding na de bevrijding, 1945 

1.1.9. Einde Tweede Wereldoorlog 

   123  Stukken betreffende de capitulatie van de Duitsers 

 

2.1. Bevrijding en wederopbouw 

   523  Rapport van een zekere dr. Honig betreffende gebeurtenissen in de Zaanstreek en in  

    de rest van Nederland in de periode januari 1944 tot de bevrijding , z.d. Afschrift 

   1507  Circulaire van een feestcomité betreffende een bevrijdingsfeest in het Havenkwartier in  

    Zaandam, z.d 

2.3. Herdenkingen 

   1491  Stukken betreffende een bevrijdingsreünie, 1963, z.d 

Archief:   AC-0005   Collectie Henk de Wit, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede   

   Wereldoorlog 

Bevrijding   

   207  Circulaire van het verzet betreffende geldzuivering naar aanleiding van zwarte handel  

    e.d. in bevrijd Nederland, 1944 nov 

Archief:  AC-0006 Collectie Aanwinsten Zaanstreek 

   38  Stukken betreffende oproepingen tot bijwoningen bevrijdingsfeesten en vieringen van  

    de verjaardag van de Koningin op 31 aug. 1945 in de omgeving van de Schildersbuurt  

    in Zaandam, 1945 

Archief:  PA-0081   Gerrit de Bruijn, onderwijzer en verzetsman  
   4  Brief van de optochtcommissie van Wormerveer betreffende de historische optocht op  

    5 mei (nationale bevrijdingsdag), 1955. Met een overzicht van de samenstelling van de  

    optocht en de deelnemers 

Archief:  OA-0111   Gemeentebestuur Oostzaan 

1.2.2.13. Landsverdediging 
   759  Stukken betreffende vorderingen in de Tweede Wereldoorlog, o.a.  

    arbeidskrachten, de torenklok, buitenboordmotoren, rijwielen en voor  

    de geallieerden, 1940-1950 

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397993&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2343521&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2343521&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2779074&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663861&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663861&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663887&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663887&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397998&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2683135&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2683135&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2683135&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2393768&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2292659&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397994&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=906418&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=906418&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693625&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2693625&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2664985&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2664987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0005&minr=2969806&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0005&minr=2394384&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0005&minr=2394384&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0006&minr=1114788&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0006&minr=1114788&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0006&minr=1114788&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785365&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785365&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=PA-0081&minr=785365&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864247&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864251&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864251&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0111&minr=864251&miview=inv2&milang=nl
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Herdenken en herinneren  

 

Kranslegging door de Binnenlandse Strijdkrachten, Collectie Gemeentearchief Zaanstad. Fotonummer: 27.00398. 

Nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij was vonden veel Nederlandse burgers en oud-verzetsstrijders 

dat de personen die de oorlog niet hadden overleefd op een of andere manier herdacht moesten 

worden. Dit waren bijvoorbeeld gefusilleerde verzetsstrijders, Joodse slachtoffers en overleden 

burgers. Er zijn veel monumenten opgericht in Nederland die de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog herdenken en eren. Zo zijn er na de bevrijding en worden nu nog altijd straten vernoemd 

naar verzetsstrijders en belangrijke personen uit de Tweede Wereldoorlog.  

Al vanaf 1946 vieren wij de bevrijding en herdenken wij de slachtoffers via de bekende herdenkingen 

en festiviteiten op 4 en 5 mei. Op de website van 4en5mei.nl en de website 4en5meizaanstad.nl kunt 

u meer informatie vinden over het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van onze 

vrijheid. Hier kunt u zien welke programma’s jaarlijks worden georganiseerd in de Zaanstreek en de 

rest van Nederland. 
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Herdenken en herinneren in de Zaanstreek  

Na de oorlog zijn in de Zaanstreek verschillende monumenten geplaatst om deze mensen te eren en 

te herdenken. Een van de eerste monumenten was die voor Jan Bonekamp, al op 12 mei 1945 werd 

voor hem een gedenksteen onthuld. De jaren daarop volgden nog meer monumenten voor hen die 

stierven. In de Zaanstreek staan maar liefst 29 monumenten en gedenktekens. De monumenten 

herdenken burgerslachtoffers, verzetsstrijders en de Joodse bevolking.  Elk monument heeft zijn eigen 

verhaal, als u meer informatie wilt over de achtergrond van deze monumenten en gedenktekens kunt 

u kijken op de website van Monumenten Spreken. Monumenten Spreken heeft bij elk monument een 

korte informatieve video gemaakt met uitleg over de monumenten die in de Zaanstreek staan. 

Hieronder vind u een overzicht van alle monumenten en gedenktekens in de Zaanstreek met 

betrekking tot de Tweede Wereldoorlog:34 35 

Assendelft: 

 Assendelft Herdenkingsmonument voor algemene en burgerslachtoffers 

   Dorpsstraat 570, Assendelft. Bij de Sint-Odulphuskerk. Op het kerkhof van de  

   kerk staat nog een tweede gedenkteken voor slachtoffers die buiten  

   Assendelft zijn gestorven. 

Jisp: 

 Jisp   Herdenkingsmonument voor bemanning van drie vliegtuig crashes. 

   Aan het Jisperpad bij de Kanaaldijk tussen Neck en Spijkerboor. 

 

Koog aan de Zaan:  

 Koog a/d Zaan Herdenkingsmonument voor 16 omgekomen verzetsstrijders. 

   In het Koogerpark.  

 Koog a/d Zaan  Herdenkingsmonument voor de omgekomen werknemers van de fabriek. 

   In de Kantine van de vroegere Stijfselmakerij de Bijenkorf. Nu onderdeel van  

   Tate & Lyle. Aan de Lagedijk 5 in Koog a/d Zaan. 

Zaandijk: 

 Zaandijk Herdenkingsmonument voor Tieke Jansma, die Joodse onderduikers hielp. 

   In de voormalige basisschool De Gortershoek, Tuinstraat 27, Zaandijk. 

Krommenie: 

 Krommenie  Herdenkingsmonument voor de stakers van Blikfabriek Verblifa. 

   Aan de Zuiderhoofdstraat, bij huisnummer 141 

 Krommenie  Algemene plaquette voor iedereen die voor de vrijheid stierf. 

   Aan de Nicolaas Kerk, Zuiderhoofdstraat Krommenie 

 

 

                                                           
34 Monumenten. (z.d.). Monumenten Spreken. https://www.monumentenspreken.nl/monumenten 
35 Schaap, E. (2021, 23 maart). 45 Zaanse oorlogsmonumenten (plus nog 27). MeitotMei. https://meitotmei.nl/45-zaanse-

oorlogsmonumenten-plus-nog-26/ 
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Neck: 

 Neck   Gedenksteen voor Pieter Slooten die samen met andere verzetsstrijders werd  

   gefusilleerd als represaille van de Duitse bezetter. 

   Aan de Pieter Slootenweg in Neck, hoek Wildschutweg. 

Oostzaan: 

 Oostzaan  Monument ter nagedachtenis aan Nanne Zwiep 

   Op het kerkplein in Oostzaan. 

 Oostzaan  Monument ter nagedachtenis aan Hannie Schaft. 

   Aan het Hannie schaftplein, Kerkbuurt Oostzaan 

Wormer: 

 Wormer  Het monument is ter nagedachtenis aan 15 inwoners van Wormer die in de  

   oorlog omkwamen. 

   Het staat aan de Zaandammerstraat te Wormer. 

 Wormer  Plaquette ter nagedachtenis aan Jan Kuijper, verzetsman. 

   Het hangt aan de Dorpsstraat 187 in Wormer 

 Wormer  Monument voor omgekomen verzetsstrijders. 

   Aan de Kees Jongensstraat te Wormer. 

Wormerveer: 

 Wormerveer  Monument voor de mannen die als represaille voor het opblazen van de  

   spoorlijn werden gefusilleerd. 

   Het monument staat tussen de Provincialeweg en de spoorlijn. 

 Wormerveer  Vrouwe Justitia, voor iedereen die stierf tijdens de oorlog. 

   Het monument staat aan de Zaanweg, tegenover de Stationsstraat. 

 Wormerveer  Monument voor 5 gefusilleerde mannen na de aanslag op een foute agent. 

   Het monument staat ter hoogte van Zaanweg 86 te Wormerveer. 

 Wormerveer  Monument voor 5 gefusilleerde mannen na het tot zinken brengen van een  

   Duits schip met apparatuur en machines uit de fabriek van Van Gelder. 

   Aan de muur van een gebouw aan de Zaan in Wormerveer. 

Zaandam: 

 Zaandam  Plaquette ter nagedachtenis aan de overleden leraren, leerlingen en oud- 

   leerlingen van het Zaanlands Lyceum. 

   De plaquette hangt in de hal van het Zaanlands Lyceum aan de Vincent van  

   Goghweg 42 in Zaandam. 

 Zaandam  Monument ter nagedachtenis aan 5 gefusilleerde mannen na de aanslag op  

   een foute politieagent. 

   Aan de Zaan, aan de Oostzijde, naast de nieuwe Prins Bernardbrug. 

 Zaandam  Een gedenkboek met alle Joodse slachtoffers van de zeven voormalige  

   Zaangemeenten. 

   In de hal van het stadhuis. Stadhuisplein 100. 
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 Zaandam  Monument ter nagedachtenis aan Jan Bonekamp en Hannie Schaft,  

   verzetsstrijders die beiden vielen voor de vrijheid. 

   Aan de Westzijde ter hoogte van nummer 39. Op de hoek van het  

   Wijnkanspad. 

 Zaandam  Plaquette ter nagedachtenis aan 10 gefusilleerde mannen. 

   Aan het huis op de hoek van de Burcht en de Prins Hendrikkade. 

 Zaandam  Monument ter nagedachtenis aan de Februaristaking in 1941. 

   Op de Wilhelminabrug vlakbij het Zaantheater. 

 Zaandam  Monument voor de Joodse slachtoffers die stierven tijdens de oorlog. 

   Op de Joodse begraafplaats aan de Westzanerdijk 310-312. 

 Zaandam  Monument voor omgekomen verzetsmensen uit Zaandam. 

   In het verzetsplantsoen aan de Savornin Lohmanstraat. 

 Zaandam  Plaquette ter nagedachtenis aan Geertje Pel, die een Joods kind hielp. 

   In de Doopsgezinde Vermaning in Zaandam, Westzijde 80. 

 Zaandam  Ter nagedachtenis aan de werknemers van Polak & Schwarz. 

   In de hal van de fabriek Polak & Schwarz aan het Irene Vorrinkplein. 

 Zaandam  Een vredesmonument. 

   Bij de Bonifatiuskerk aan de Oostzijde 14 in Zaandam.  

 Zaandam  Herdenkingsmonument voor 4 verzetsstrijders. 

   Aan de Leeghwaterweg aan de Zaanse Schans. 

 

Onderzoeker Erik Schaap heeft op zijn website een overzicht geplaats van alle monumenten met 

betrekking tot Zaankanters uit de Tweede Wereldoorlog. Het betreft hier niet alleen monumenten die 

in de Zaanstreek te vinden zijn maar ook monumenten in de rest van Nederland.  

Om het overzicht te bekijken kunt u gebruikmaken van onderstaande link:   

www.meitotmei.nl/45-zaanse-oorlogsmonumenten-plus-nog-26/ 

  

https://meitotmei.nl/45-zaanse-oorlogsmonumenten-plus-nog-26/
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Stolpersteine/Struikelstenen 

Een andere manier waarop slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herinnerd zijn de 

Stolpersteine, of struikelstenen in het Nederlands. De struikelstenen zijn bedacht door de Duitse 

kunstenaar Gunter Demnig. Het idee achter deze stenen is dat de persoon die er over heen loopt de 

stenen ziet. Na het zien van de stenen struikelt de persoon in het hoofd en hart. De stenen worden 

gelegd voor de huizen waar de slachtoffers eerst woonden. Het gaat hier om Joden, Sinti, Roma, 

homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s getuigen, politiek gevangenen, communisten, 

verzetsstrijders en dienstweigeraars. De struikelstenen worden alleen gelegd voor personen die de 

oorlog niet hebben overleefd. Oorspronkelijk was Demnig de enige die de stenen produceerde en 

plaatste. Tegenwoordig wordt hij ook geholpen. Als traditie legt Demnig de eerste steen in de 

gemeente nog altijd zelf.  

De struikelstenen liggen verspreid over heel Europa. De stenen zijn van beton met een messing plaatje 

aan de bovenkant. Op deze messing plaatjes staat de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats 

en de datum van overlijden gestanst. In sommige gevallen staat hierbij ook nog een datum van 

onderduik of arrestatie.  

Op 4 januari 1995 werden de eerste Stolpersteine gelegd, op dat moment nog zonder toestemming 

van de Duitse overheid. Tegenwoordig krijgt de kunstenaar vaak toestemming de stenen te leggen. 

Ondertussen zijn in Europa al meer dan 75.000 Stolpersteine geplaatst, waarvan in Nederland zo’n 

7.500. Daarnaast liggen er in Europa ook nog allerlei onofficiële Stolpersteine, geïnspireerd op de 

Stolpersteine van Demnig. 

Ook in de Zaanstreek liggen meerdere van deze struikelstenen om de Joodse slachtoffers uit de 

Zaanstreek te herdenken. In 2018 is de gemeente Zaanstad begonnen met het leggen van deze 

struikelstenen. Totaal liggen er 89 struikelstenen in de gemeente, deze liggen voornamelijk in Zaandam 

(71 stuks) en Koog aan de Zaan (elf stuks). Nog eens zeven liggen in Wormerveer. De gemeente is van 

plan 171 van deze stenen te plaatsen om de slachtoffers te herdenken.  

U kunt via de Stolpersteine website kijken naar de verschillende struikelstenen die in Nederland en 

België zijn geplaatst. Daarbij is ook een app gemaakt: ’Struikelstenen Gids’. Hiermee kunt u informatie 

krijgen over de struikelstenen die u tegenkomt tijdens het wandelen door de Zaanstreek en de rest 

van Nederland. De app en website geven beiden overzichten per gemeente of stad. Wanneer u een 

van de struikelstenen tegenkomt kunt u op de app de betreffende stenen aanklikken, u krijgt 

informatie over de personen voor wie de stenen zijn gelegd, in sommige gevallen staan er ook foto’s 

bij. Met de struikelstenen is een link gelegd met de databases van: Netwerk Oorlogsbronnen, Joods 

Monument, de Oorlogsgravenstichting en Kazerne Dossin of Bel Memorial.   

Kazerne Dossin kan gezien worden als de Belgische versie van Joods Monument. Deze website bevat 

allerlei  documentatie en informatie over de Holocaust in België. Bel Memorial is een Belgische versie 

van de Oorlogsgravenstichting. Op deze website vindt u namen van oorlogsslachtoffers en een 

overzicht van oorlogsmonumenten in België. Via deze link kunt u zoeken in de database met 

Stolpersteine: www.map.stolpersteine.app 

Gunter Demnig heeft op Bevrijdingsdag 2009 zelf de eerste struikelstenen in Zaandam gelegd voor het 

Joodse echtpaar Geertruida Regina van Rhijn en Marcus Louis Polak. Zij woonden destijds aan de 

Westzijde 262. 

  

https://map.stolpersteine.app/nl
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Dilemma’s voor burgers, overheidspersoneel en gezagsdragers 

De morele dilemma’s die burgers hadden in de oorlog vormen een interessant aspect. Als we het 

over burgers hebben dan gaat het ook over de ambtenaren en de gezagsdragers van de overheid.

  

De grote vraag bij de inval van de Duitsers en hun heerschappij tijdens de oorlog was hoe je je moest 

opstellen tegenover hen. Hieronder staan enkele invalshoeken.  

Een kleine groep mensen kwam daadwerkelijk in verzet. Dat was deels uit principe omdat ze het niet 

eens waren met de Nazi-ideologie en deels omdat men vond dat men iets moest doen tegen de 

bezetter.  

Anderen waren juist blij met de komst van de Duitsers. Vaak waren dit leden van de NSB die het eens 

waren met veel van de politieke ideeën van Adolf Hitler. De NSB wilde een nationalistisch, sterk en 

onverdeeld Nederland. Nadat Duitsland Nederland was binnengevallen zouden dingen veranderen, 

het zou beter worden. Voor veel jonge Nederlanders had het op dat moment sterke Duitsland een 

grote aantrekkingskracht.   

Een andere optie was gewoon doorgaan met je leven, het beste maken van de situatie en je 

aanpassen waar nodig. Je moest ervoor zorgen dat je niet te veel te maken kreeg met de Duitse 

bezetter, die, zeker vlak na de inval, onoverwinnelijk leek.                                                            . 

Dit gold voor de meeste Nederlanders. 

Je verzetten, meewerken of doorgaan alsof er niets aan de hand was. Dit was een dilemma dat voor 

veel Nederlanders een rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij speelden overwegingen 

als angst voor het verliezen van je baan, angst voor de gevolgen voor je familie en je gezin, 

medelijden met anderen, de mening van anderen en soms opportunisme een rol.  

De rol die je had en de overwegingen die je daarbij maakte konden in de loop van de oorlog 

veranderen. Een omstander kon zich aansluiten bij het verzet of toch gaan samen werken met de 

bezetter. De dilemma’s hierboven zijn aangestipt bij de tentoonstelling ‘Ambtenaar in oorlogstijd’ en 

tijdens een studiemiddag over morele dilemma’s in 2020. Zie hiervoor:  

fotoverslag bijeenkomst ambtenaar in oorlogstijd 

 

 

  

https://archief.zaanstad.nl/nieuws/nieuwsberichten/270-fotoverslag-bijeenkomst-ambtenaar-in-oorlogstijd
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Wanneer u op zoek bent naar informatie over de herdenking en herinnering van de Tweede 

Wereldoorlog kunt u gebruik maken van de volgende trefwoorden:  

4 mei; 5 mei; Bevrijdingsdag; Dodenherdenking; Gedenksteen; Herdenken; Herinneren; Monumenten; 

Oorlogsmonument; Plaquette; Slachtoffers; Stolpersteine; Struikelstenen 

Stukken met betrekking tot het herdenken en herinneren van de Tweede 

Wereldoorlog bij het Gemeentearchief Zaanstad: 

Let op! Dit zijn niet alle stukken die bij het gemeentearchief te vinden zijn. 

Archief:  AC-0001 Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en  

   secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 

1.1.1. Communicatie 

   11  Legitimatiekaarten van Vrij Nederland en de Nederlandse Binnenlandse  

    Strijdkrachten. Met certificaten van de Nationale Monumentencommissie voor  

    oorlogsgedenktekens betreffende het Damplantsoen in Amsterdam 

 

1.1.5. Staking Verblifa Blikfabriek in Krommenie 

   143  Interview met Frans Offenberg over de Verblifastaking en haar gevolgen. Met lijst  

    met namen van gefusilleerden op herdenkingsmonumenten in Zaanstad 1940 - 1945 

2.2. Activiteiten 
   + 2.2.3. Gevallenen in de Zaanstreek 
   137  Stukken betreffende een herdenkingsbijeenkomst voor gevallenen tijdens de  

    Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1954 

 
Archief:  AC-0002 Collectie Tweede Wereldoorlog 

1.10. Onderwijs 

   + Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan  

   schoolhoofden, schoolbesturen en gemeentebesturen, 1940-1941 

   561  betreffende de herdenking van de gevallenen van 10 mei 1940, 1941 mei 6 

1.13. Verzet 

   1469  Stukken betreffende de herdenking van de gefusilleerde verzetsman Koos Heijdra,  

    1944, z.d 

2.3. Herdenkingen 

   1491  Stukken betreffende een bevrijdingsreünie, 1963, z.d 

   + Stukken betreffende een tentoonstelling in Koog aan de Zaan over oorlog en verzet tijdens de  

   Tweede Wereldoorlog, 1970 

   1458  Correspondentie van het comité Hollands Vlag met enkele voormalige  

    Zaangemeenten en de fa. Cacao De Zaan betreffende de benodigde informatie, 1970 

   1459  Indeling, inhoud en opening van de tentoonstelling, 1970 

   1542  Programma van het 4 Meicomité Wormerveer betreffende een 4   

    meiherdenkingsbijeenkomst, 1988 

Archief:  KA-0006 Nederlands Hervormde Gemeente Zaandam 

4.1.2.3. Eredienst en pastorale zorg 

   1227 Liturgie van een herdenkingsdienst na de Tweede Wereldoorlog in  

    Oostzijderkerk en Westzijderkerk, 1945 jul 25 

Archief:  OA-0059   Gemeentebestuur Zaandam 
1.05.6.9.2. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen 

   983A Ontruimen van de begraafplaats Oostzijde aan de Klaas Katerstraat en de A.F. de  

    Savornin Lohmanstraat alsmede het aanleggen van het Plantsoen van het Verzet,  

    1943, 1945-1947 

   983  Aanleggen van verlichting bij het Plantsoen voor het Verzet, 1950-1951  

https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2113929&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114042&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114042&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2114042&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313831&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313832&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313832&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2333873&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313771&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313798&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0001&minr=2313798&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2410112&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=910652&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2397998&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663429&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2663429&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2664985&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2664987&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2446170&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2446170&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2446171&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2446171&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2446177&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704089&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=AC-0002&minr=2704089&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0006&minr=5181485&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0006&minr=5213953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=KA-0006&minr=5213953&miview=inv2&milang=nl
https://archief.zaanstad.nl/archieven/zoek-in-de-archieven?mivast=137&mizig=210&miadt=137&miaet=1&micode=OA-0059&minr=854642&miview=inv2&milang=nl
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Handige websites 

Hieronder volgen aan aantal handige websites die u kunt gebruiken bij uw onderzoek naar de 

Tweede Wereldoorlog. 

Websites met informatie over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog 

 4 en 5 mei Zaanstad (www.4en5meizaanstad.nl)  

De website 4 en 5 mei Zaanstad is gericht op het herdenken en herinneren van hen die zich 

tijdens de oorlog hebben ingezet voor onze vrijheid. Dit wordt onder andere gedaan door de 

geschiedenis levend te houden, het herdenken van de slachtoffers, te vieren dat wij vrij zijn en 

te leren van de geschiedenis. De site is vooral gericht op de gemeente Zaanstad en lijkt op dat 

van het Nationaal comité 4 en 5 mei. U kunt hier verschillende activiteiten en 

herdenkingsprogramma’s terugvinden.   

  

 Aircraft Recovery Group (www.arg1940-1945.nl)  

Op de website van de Aircraft Recovery Group vindt u veel informatie met betrekking tot de 

luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier vindt u ook veel over de Zaanstreek omdat 

veel geallieerden vliegtuigen over de Zaanstreek vlogen richting Duitsland. Naast onderzoek 

zijn zij ook bezig met het terugvinden van vermiste vliegtuigen en bemanningsleden om de 

nagedachtenis van hen in stand te houden.  

 

 Joods Monument Zaanstreek (www.joodsmonumentzaanstreek.nl)   

De website Joods Monument Zaanstreek staat vol met informatie over de Joodse inwoners 

van de Zaanstreek die hier in de oorlogsjaren woonden. De website geeft informatie over 

Joodse onderduikers en getroffenen van de Jodenevacuaties in 1942. Als u meer wilt weten 

over de Joodse inwoners uit de Zaanstreek is deze website een goede start.  

 

 Mei tot Mei (www.meitotmei.nl)  

De website Mei tot Mei is samengesteld door schrijver Erik Schaap. Hij heeft meerdere boeken 

geschreven over de Zaanstreek ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ook schrijft hij 

regelmatig blogs met informatie over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog. Deze plaatst 

hij op de website. De website is een interessante bron van informatie over de Zaanstreek in 

oorlogstijd! 

 

 Monumenten Spreken (www.monumentenspreken.nl)   

Monumenten Spreken is een educatieve website die alle oorlogsmonumenten in de 

Zaanstreek behandelt. Elk monument heeft een eigen verhaal en voor elk monument is een 

video gemaakt met informatie over de reden dat het monument is geplaatst. Hiervoor zijn 

ooggetuigen en nabestaanden geïnterviewd. Daarnaast zijn er nog digilessen beschikbaar voor 

schoolklassen. Een zeer informatieve website met veel informatie over de Zaanstreek in de 

Tweede Wereldoorlog.  

 

 Zaans Museum (www.zaansmuseum.nl)  

Het Zaans Museum is hét museum over de geschiedenis van de Zaanstreek. Op de website 

vindt u informatie over tentoonstellingen, evenementen en objecten uit de collectie die een 

beeld geven van de Zaanstreek en haar inwoners. 

 

http://www.4en5meizaanstad.nl/
http://www.arg1940-1945.nl/
http://www.joodsmonumentzaanstreek.nl/
https://meitotmei.nl/
http://www.monumentenspreken.nl/
http://www.zaansmuseum.nl/
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Websites van historische verenigingen in de Zaanstreek 

 Het Historisch Genootschap Assendelft (www.historischgenootschapassendelft.nl)  
Het Historisch Genootschap Assendelft is in 2008 opgericht en heeft als doel het vastleggen 
van de historie van Assendelft, evenals de meer recentere geschiedenis van de gemeente. 
Zij hebben een archief wat gebruikt wordt voor onderzoek, tentoonstellingen en presentaties. 
 

 Oudheidkundige Commissie Jisp (www.wormerlander.nl/jisp/)  
De Oudheidkundige Commissie Jisp houdt zich bezig met de geschiedenis van Jisp. Op de 
website vindt u informatie over bijvoorbeeld de ledezetters van Jisp, het Raadhuis en de 
verschillende monumentale panden (monumenten) die in Jisp te vinden zijn. 
 

 Historische Vereniging Koog-Zaandijk (www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl)  
De Historische Vereniging Koog-Zaandijk houdt zich bezig met de geschiedenis van de 
gemeenten Koog a/d Zaan, Zaandijk en Rooswijck. Hier kunt u onder andere informatie vinden 
over de Tweede Wereldoorlog in deze plaatsen, er wordt hier specifiek aandacht aan besteed 
op de website.  
 

 Het Historische Genootschap Crommenie (www.hgc-krommenie.nl)  
Het Historisch Genootschap Crommenie houdt zich bezig met de geschiedenis van Krommenie. 
Zij verzamelen onder andere archiefmateriaal over Krommenie. Op de website vindt u 
informatie over de geschiedenis van Krommenie, over de activiteiten die het genootschap 
organiseert en de geschiedenis van Het Historisch Genootschap Crommenie.  
 

 De Stichting Oudheidkamer Oostzaan (www.oudheidkameroostzaan.nl)  
De Stichting Oudheidkamer Oostzaan houdt zich bezig met de geschiedenis van Oostzaan. Zij 
verzamelen onder andere archiefmateriaal over Oostzaan. Ook houden zij zich bezig met 
genealogie van inwoners uit Oostzaan. U kunt via de website ook zoeken naar personen. 
 

 Stichting Historisch Oost-Knollendam (www.historisch-okd.nl)  
De Stichting Historisch Oost-Knollendam houdt zich bezig met de geschiedenis van Knollendam 
en de Zaanstreek in het algemeen. Op de website vindt u zowel blogs als beeldmateriaal. 
 

 Westzaanse Digitale beeldbank (www.westzaansedigitalebeeldbank.nl) 
De Westzaanse Digitale Beeldbank is een stichting zo veel mogelijk beeldmateriaal van de 
Westzaanse gemeenschap vast wil leggen in digitale bestanden en het daarmee behouden 
voor toekomstige generaties. Hier vindt u onder andere foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. 
 

 De Historische Vereniging Westzaan (www.westzaan.nl/historische-vereniging)  
De Historisch Vereniging Westzaan houdt zich bezig met de geschiedenis van Westzaan. Zij 
verzamelen onder andere archiefmateriaal over Westzaan. Ook geven zij lezingen over de 
geschiedenis van de gemeente.  
 

 Het Historisch Genootschap Wormer (www.genootschapwormer.nl)  
Het Historisch Genootschap Wormer houdt zich bezig met de geschiedenis van Wormer. Zij 
verzamelen onder andere archiefmateriaal over Wormer. Ook publiceren zij met enige 
regelmaat materiaal over de geschiedenis van Wormer.  
 
  
 
 

http://www.historischgenootschapassendelft.nl/
http://www.wormerlander.nl/jisp/
https://www.historischeverenigingkoogzaandijk.nl/historie/
https://www.hgc-krommenie.nl/
https://www.oudheidkameroostzaan.nl/
http://www.historisch-okd.nl/
http://www.westzaansedigitalebeeldbank.nl/wordpress/
https://www.westzaan.nl/historische-vereniging
https://www.genootschapwormer.nl/
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 Historisch Wormer (www.historischwormer.nl) 
Historisch Wormer is een stichting die zich bezig houdt met de geschiedenis van Wormer. Zij 
hebben onder andere een boek uitgegeven over de geschiedenis van de gemeente. Op de 
website vindt u informatie over de geschiedenis van de gemeente en de stichting.  
 

 De Historische Vereniging Wormerveer (www.hvwormerveer.nl/) 
De Historische Vereniging Wormerveer houdt zich bezig met de historische geschiedenis van 
Wormerveer. Hier vindt u informatie over monumenten, tentoonstellingen, publicaties, 
genealogie en de geschiedenis van Wormerveer.   
 

 Historisch Zaandam (www.historisch-zaandam.nl)  
De vereniging Historisch Zaandam heeft als doel het bevorderen van kennis over de 
geschiedenis van Zaandam. Daarbij vindt u op de website informatie over bepaalde personen, 
straten en objecten met een relatie tot Zaandam.  
 

 Zaansche molen (www.zaanschemolen.nl) 
De Zaansche molen houdt zich bezig met de geschiedenis en het behouden van de molens in 
de Zaanstreek. Op de website vindt u een overzicht van alle molens en een beeldbank met 
allerlei afbeeldingen van deze molens. Op de beeldbank vindt u ook verschillende foto’s uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
 

 Vereniging Zaans erfgoed (www.zaanserfgoed.nl/home/) 
De Vereniging Zaans erfgoed houdt zich bezig met de geschiedenis van de Zaanstreek en zet 
zich in voor  behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. 
Daarnaast zorgen zij er ook voor dat de kennis over het Zaanse erfgoed wordt verspreid. Op 
de website vindt u allerlei nieuwsartikelen die te maken hebben met de Zaanstreek, 
waaronder informatie over de Tweede Wereldoorlog.  
 

 Stichting Zaanse Pakhuizen (zaansepakhuizen.nl) 
De Stichting Zaanse Pakhuizen houdt zich bezig met het behoud en de geschiedenis van 
Pakhuizen, Molenschuren en houtloodsen. Op de website vindt u een overzicht van alle 
pakhuizen in de Zaanstreek evenals informatie over de geschiedenis en het ontstaan van deze 
pakhuizen. 
 

 Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed (www.zaans-industrieel-erfgoed.nl) 
De Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed houdt zich bezig met het industriële erfgoed in de 
Zaanstreek. Op de website vindt u onder andere informatie over bijzondere panden, personen 
en objecten. Ook vindt u hier een overzicht van allerlei culturele instellingen en verenigingen 
in de Zaanstreek. 

  

https://www.historischwormer.nl/
http://www.hvwormerveer.nl/
https://www.historisch-zaandam.nl/
http://www.zaanschemolen.nl/
http://www.zaanserfgoed.nl/home/
https://zaansepakhuizen.nl/
http://(www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/
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Websites voor hulp bij uw onderzoek 

 Arolsen Archives (www.arolsen-archives.org)  

Deze website bevat miljoenen documenten over personen die vanuit het buitenland naar 

Duitsland zijn gekomen om te werken. Het bevat ook archiefstukken over mensen die tijdens 

de oorlog in werk- en/of concentratiekampen hebben gezeten. De meeste van deze 

documenten zijn digitaal beschikbaar op deze website.   

 

 Beeldbank wo2 (www.beeldbankwo2.nl)  

Beeldbank wo2 is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen. Samen 

beheren zij beeldmateriaal over de Tweede Wereldoorlog wat digitaal beschikbaar is gesteld 

op deze website. De website wordt beheerd door het NIOD. Instellingen die zich hierbij hebben 

aangesloten zijn onder andere archiefinstellingen en musea.  

  

 CBG (www.cbgverzamelingen.nl)  

Het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) is een website waar miljoenen persoonsgegevens 

opstaan. Wanneer u onderzoek doet naar bepaalde personen is het een must om deze site te 

gebruiken voor uw onderzoek. Houdt er wel rekening mee dat u voor deze site moet betalen 

als u de informatie wilt inzien.  

 

 Delpher (www.delpher.nl)  

Delpher is een krantendatabase die verwijst naar verschillende culturele instellingen, 

bijvoorbeeld archiefinstellingen. Hier kunt u kranten en artikelen terugvinden van allerlei 

verschillende uitgevers en periodes. Wanneer u bepaalde informatie zoekt over de Tweede 

Wereldoorlog kan Delpher een interessante bron zijn. U zoekt namelijk in de teksten van de 

kranten met de trefwoorden die u gebruikt. Instellingen die zich hierbij hebben aangesloten 

zijn onder andere wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.  

 

 Getuigenverhalen (www.getuigenverhalen.nl)  

Op de website vindt u allerlei interviews met personen die de Tweede Wereldoorlog (of de 

nasleep hiervan) hebben meegemaakt. Een zeer interessante bron om vanuit eerste hand 

informatie te krijgen over de gebeurtenissen en belevenissen uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

 Joods Monument (www.joodsmonument.nl)  

De website Joods Monument geeft informatie over de Joodse inwoners van Nederland ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog. De site veelal gericht op de slachtoffers. Ook als u 

informatie wilt vinden over de Joodse bewoners uit de Zaanstreek kunt u hier terecht. 

 

 Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl)   

Het Nationaal archief heeft talloze archieven met informatie over de Tweede Wereldoorlog. 

Zo beheren zij de archieven van het Rode Kruis, de Politieke Opsporingsdienst en meer.  

Wanneer u op zoek bent naar bepaalde informatie kunt u hier een kijk nemen in de archieven. 

Zij geven ook informatie en tips vooronderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 

https://arolsen-archives.org/en/
http://www.beeldbankwo2.nl/
http://www.cbgverzamelingen.nl/
https://www.delpher.nl/
http://www.getuigenverhalen.nl/
http://www.joodsmonument.nl/
https://www.nationaalarchief.nl/
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 Netwerk Oorlogsbronnen (www.oorlogsbronnen.nl)  

Netwerk Oorlogsbronnen is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen. 

Instellingen die zich hierbij hebben aangesloten zijn onder andere archiefinstellingen, 

bibliotheken, stichtingen en musea. Deze instellingen hebben samen meer dan 12 miljoen 

bronnen samengebracht op een website. Het gaat hier om archiefstukken, beeldmateriaal, 

verhalen en meer. Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Tweede 

Wereldoorlog in het algemeen en gericht op bepaalde onderwerpen.  

 

 NIOD (www.niod.nl)  

Het NIOD (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) is een instelling die 

vlak na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Het bezit miljoenen documenten over en uit de 

Tweede Wereldoorlog. Wanneer u onderzoek doet naar bepaalde onderwerpen kunt u altijd 

een kijk nemen in de archieven van het NIOD.  

 

 Oorlogsgetroffenen (www.oorlogsgetroffenen.nl)  

De website oorlogsgetroffenen is een digitale onderzoeksgids over personen uit Nederland en 

Nederlands-Indië. Hier vindt u informatie op het gebied van sociale zorg, rechtsherstel en 

repatriëring. De gids is gericht op burgers die getroffen zijn door de Duitse of de Japanse 

bezetting.  

 

 Oorlogsgravenstichting (www.oorlogsgravenstichting.nl)  

Op de website van de oorlogsgravenstichting vindt u informatie over personen die zijn 

gestorven door middel van oorlogsgeweld, ofwel oorlogsslachtoffers. Hier vind u niet alleen 

personen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven, maar u vindt ook personen van na de 

Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld uit Nederlands-Indië.   

 

 Oorlog in blik (www.oorloginblik.nl)  

Op de website vindt u allerlei audiovisueel materiaal uit de jaren 1933 tot en met 1950. De 

beelden zijn in bezit van verschillende instellingen in Nederland. De beelden zijn 

samengebracht op de website om een beeld te schetsen van de crisis, oorlogsjaren en de 

wederopbouw van Nederland en haar toenmalige koloniën.  

 

 Oorlogslevens (www.oorlogslevens.nl)  

Oorlogslevens is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen in Europa. Hier 

kunt u informatie vinden over personen uit de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld 

slachtoffers, verzetsstrijders en Joodse personen. Instellingen die zich hierbij hebben 

aangesloten zijn onder andere archiefinstellingen en musea.  

 

 Persoonsbewijzen (www.persoonsbewijzen.nl) 

De website is een database van persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog. De website is 

een zeer interessante bron van informatie als u op zoek bent naar informatie over het 

persoonsbewijs of als u genealogisch onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog.  

U kunt op naam of op gemeente zoeken naar personen.  

 

 Traces of War (www.tracesofwar.nl)  

Traces of War is een website waarbij allerlei verhalen over de Tweede Wereldoorlog worden 

gedeeld. Ook kunt u er informatie vinden over bepaalde personen, monumenten, instellingen 

en meer.  

https://www.oorlogsbronnen.nl/
https://www.niod.nl/
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/
https://www.oorlogsgravenstichting.nl/
http://www.oorloginblik.nl/
https://www.oorlogslevens.nl/
http://www.persoonsbewijzen.nl/
http://www.tracesofwar.nl/
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Begrippenlijst  
Hieronder volgt een overzicht van veel voorkomende begrippen die u terug zult vinden in 

archiefstukken en inventarissen wanneer u onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog. Om deze 

beter te kunnen begrijpen volgt een korte uitleg van deze begrippen. 

Arbeitseinsatz36  

De Arbeitseinsatz was de benaming voor de tewerkstelling in Duitsland, die verplicht werd voor veel 

Nederlandse burgers, maar ook burgers uit andere landen. De Duitse oorlogsindustrie had een groot 

tekort aan arbeiders. Vanaf mei 1943 werden jonge Nederlandse mannen tussen de 17 en 40 jaar 

verplicht te werken in Duitsland.  

Ariërverklaring 37  

Een ariërverklaring was een document waarbij de persoon aan moest geven niet van Joodse afkomst 

te zijn. Alle ambtenaren en onderwijzers moesten deze verklaring invullen en aangeven wie zijn/haar 

ouders en grootouders waren. Daarbij moest worden aangegeven of de ouders of grootouders van 

Joodse afkomst waren en was men verplicht de verklaring voor zijn/haar partner in te vullen. 

Atlantikwall38 

De Atlantikwall was de verzamelnaam van de verdedigingswerken langs de Europese kust. Van 

Noorwegen tot Spanje was de kust volgebouwd met bunkers en andere verdedigingswerken om er 

voor te zorgen dat de geallieerden Europa niet zouden heroveren. Een groot deel van deze 

verdedigingswerken is na de Tweede Wereldoorlog vernietigd. 

Bevolkingsregister39 

Het bevolkingsregister is de administratie van de bevolking. Vanaf 1850 werd de Nederlandse 

bevolking geregistreerd. En kregen gemeenten de wettelijke plicht een bevolkingsregistratie bij te 

houden. Het doel hiervan is mede dat de overheid zaken met betrekking tot burgers op een efficiënte 

manier kan regelen. In de bevolkingsregisters vind u informatie over personen, gezinssamenstellingen 

en de veranderingen daarin over een bepaalde periode. 

Collaboratie40 

Met collaboratie wordt bedoelt het vrijwillig samenwerken met de vijand. In het geval van de Tweede 

Wereldoorlog wordt hiermee bedoeld, het vrijwillig samenwerken met de Duitse bezetter. 

Collaborateurs werden ook wel foute Nederlanders genoemd. 

Concentratiekamp41 

Een concentratiekamp is een kamp waarbij mensen, meestal onder militaire dwang, bij een worden 

gebracht. De kampen werden gebruikt om tegenstanders of ongewenste personen te isoleren en in 

sommige gevallen te doden. Auschwitz, in Polen, was het grootste en een van de bekendste kampen, 

het werd gebruikt als vernietigingskamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn hier ruim 1,1 miljoen 

personen vermoord door het Naziregime.   

 

                                                           
36 Koops, E. (2018, 21 juni). Arbeitseinsatz – Dwangarbeid in nazi-Duitsland. Historiek. https://historiek.net/arbeitseinsatz-1943-

betekenis/80717/ 
37 Ariërverklaring. (2019, 28 januari). Tweedewereldoorlog.nl. https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/systematische-uitsluiting-
terreur-en-genocide/uitsluiting-joden/arierverklaring/ 
38 Geschiedenis van de Atlantikwall. (z.d.). Geschiedenis van Zuid-Holland. https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/geschiedenis-

van-de-atlantikwall 
39 Genealogie, C. (z.d.). Bevolkingsregister » Collecties ». Open Archieven. https://www.openarch.nl/indexen/20/bevolkingsregister?lang=nl 
40 Collaboratie. (2019, 28 januari). Tweedewereldoorlog.nl. https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/alomvattend-karakter-

conflict/collaboratie/ 
41 Wikipedia-bijdragers. (2021, 7 mei). Concentratiekamp. Wikipedia. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp#:%7E:text=Een%20concentratiekamp%20is%20een%20kamp,in%20sommige%20gevallen

%20te%20doden. 
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Clandestien slachten42  

Met clandestien slachten wordt bedoelt het illegaal slachten. Tijdens de oorlogsjaren was er een 

verbod op ongeregistreerd slachten. Dit was bedoeld om de hulp aan onderduikers tegen te gaan en 

er voor te zorgen dat het eten zo eerlijk mogelijk werd verdeeld.  

Distributiebonnen43 

De distributiebonnen of voedselbonnen waren nodig om eten en andere goederen te kunnen kopen, 

zonder bonnen geen eten, ondanks de bonnen moest je alsnog betalen voor het eten. De bonnen 

waren bedoeld voor een eerlijke verdeling van het voedsel. Tijdens de Eerste- en Tweede 

Wereldoorlog werd gebruik gemaakt van distributiebonnen. Ook in de jaren 70, ten tijde van de 

oliecrisis is kort gebruik gemaakt van benzinebonnen. 

Distributiestamkaart44 

De distributiestamkaart was een in 1939 ingevoerd papieren boekje dat nodig was om 

distributiebonnen te kunnen halen. Elke maand kon met het boekje een vel distributiebonnen worden 

gehaald. Deze waren nodig om onder andere eten te kunnen kopen. Na het afhalen van de bonnen 

werd de kaart gestempeld. De kaarten raakten snel vol, daarom is overgestapt op het gebruik van 

inlegvellen die afgestempeld konden worden. Door de vele vervalsingen van het verzet is in 1944 nog 

een Tweede Distributiestamkaart gekomen, deze kwam in plaats van de eerste. 

Dolle Dinsdag45  

Dolle Dinsdag is een term uit de Tweede Wereldoorlog. Nadat de geallieerden met redelijk gemak 

grote delen van Frankrijk en België hadden bevrijd verwachtten veel Nederlanders dat zij ook snel 

zouden worden bevrijd. Op 3 en 4 september 1944 bevrijdden de geallieerden de Belgische steden 

Brussel en Antwerpen. Veel Nederlanders waren in een feeststemming omdat men dacht snel bevrijd 

te zijn. Aan de kant van de bezetter heerste paniek. Administratie werd snel vernietigd en vele Duitsers 

en foute Nederlanders vluchtten naar Duitsland. Omdat de opmars vastliep en de bevrijding op zich 

liet wachten werd deze dag ook wel Dolle Dinsdag genoemd.  

 

Foute Nederlanders46  

Met foute Nederlanders wordt bedoeld mensen die tijdens de bezetting samenwerkten met de 

Duitsers. Voornamelijk leden van de NSB worden gezien als fout. Zij worden ook wel collaborateurs 

genoemd. 

Fusilleren47 

Met fusilleren wordt bedoeld het doodschieten als straf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel 

verzetsstrijders gefusilleerd, zij kregen de doodstraf van de Duitse bezetter. Maar ook na de Tweede 

Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld een aantal foute Nederlanders gefusilleerd omdat zij samen hadden 

gewerkt met de Duitsers. Fusilleren werd niet alleen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog 

gedaan. 

 

                                                           
42 Omroep Gelderland. (2018, 15 januari). Vandaag 77 jaar geleden: politieagenten vinden clandestien vlees. 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2152648/Vandaag-77-jaar-geleden-politieagenten-vinden-clandestien-vlees 
43 Gelderland, E. (z.d.). Je kreeg niets zonder distributiebon. Mijn Gelderland. https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/wederopbouw-in-de-

achterhoek/je-kreeg-niets-zonder-distributiebon 
44 De distributiestamkaart. (z.d.). oorlogsleven. https://oorlogsleven.jimdofree.com/geschiedenis/distributie-alles-op-de-bon/de-

distributiestamkaart/ 
45 Koops, E. (2020, 7 september). Dolle Dinsdag. Historiek. https://historiek.net/dolle-dinsdag-tweede-wereldoorlog/80943/ 
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47 Wikipedia-bijdragers. (2021, 25 februari). Fusillade. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusillade 
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Geallieerden48 

De geallieerden is een verzamelnaam voor de legers die samenwerkten om Europa te bevrijden van de 

Duitse bezetting. De geallieerde legers bestonden voornamelijk uit Amerikanen, Engelsen, Polen en 

Canadezen. 

Getto49 

Een getto is een deel van een stad dat wordt bewoond door een bepaalde etnische, religieuze of raciale 

groep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitse bezetter getto’s ingevoerd, speciaal 

voor Joden en zigeuners. De nazi’s noemde dit zelf vaak een Juden viertel, ofwel Joodse wijk. 

Hongerwinter50 

In de winter van 1944 op 1945 was het verschrikkelijk koud in Nederland. Ook was er een groot tekort 

aan voedsel, veel mensen waren verzwakt en stierven omdat zij niet genoeg konden eten. Na deze 

vreselijke winter werd dit de Hongerwinter genoemd. 

Holocaust / Jodenvervolging 51  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ongeveer 6 miljoen Joden vermoord. Deze genocide wordt de 

Holocaust genoemd. Andere benamingen zijn Shoah, Shoa of Sjoa. 

Jodenster52 

De Jodenster, is een van de maatregelen die door de Duitse bezetter is ingevoerd. Deze maatregel is 

ingevoerd in april 1942. Personen van 6 jaar en ouder met een Joodse afkomst moesten verplicht een 

gele ster dragen met het woord ’JOOD’ hierop. Je moest zelf 4 sterren kopen, deze kostten ieder 4 cent 

per stuk en hier moesten ook nog distributiebonnen voor worden ingeleverd. Door de Jodenster waren 

personen van Joodse komaf makkelijk te herkennen voor de Duitse bezetter. 

Kristallnacht53 

De Kristallnacht was een door de nazi's georganiseerde actie tegen het Joodse deel van de Duitse 

bevolking. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland 

werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Zo werden winkels verwoest, synagogen in brand 

gestoken en werden zelfs Joodse mensen vermoord. De Kristallnacht heeft zijn naam gekregen door al 

het glas wat tijdens deze nacht werd vernield, de Kristallnacht wordt ook wel de Nacht van het 

gebroken glas genoemd. 

Liquideren54 

Liquideren is een andere benaming voor het doodschieten van een of meerdere personen. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werden door het verzet verschillende personen geliquideerd. Over het 

algemeen vormden zij een gevaar voor Nederland en de bevolking, bijvoorbeeld verraders en 

collaborateurs. 
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Nationaalsocialisme55 

Het nationaalsocialisme, ook wel ingekort tot nazisme, is een aan het fascisme verwante ideologie die 

na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland ontstond. Het verschil met andere politieke ideologieën zijn 

de sterk aanwezige racistische elementen. De bekendste politieke partij die deze ideologie had was de 

NSDAP, de partij van Adolf Hitler.  

Operatie Manna56  

Operatie Manna was de benaming voor de voedseldroppingen door de geallieerden die na de 

Hongerwinter in Nederland plaats vonden. De Geallieerden gooiden voedselpakketten uit vliegtuigen 

omdat er in het westen van Nederland een groot te kort was aan voedsel. Deze droppings vonden 

plaats in april en mei van 1945. Een soortgelijke, minder bekende actie was Operatie Chowhound. 

Persoonsbewijs57 

Het persoonsbewijs was tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog het identiteitsbewijs in Nederland. 

(1941-1951) Personen van vijftien jaar en ouder waren verplicht dit persoonsbewijs altijd bij zich te 

houden. Personen van Joodse komaf waren verplicht twee grote J’s in hun persoonsbewijs te laten 

stempelen. 

Propaganda 58  

Propaganda is een vorm van communicatie waarbij een partij bewust eenzijdige of (deels)verzonnen 

informatie verspreid. Het doel hiervan is het winnen van aanhangers door het bespelen van het 

publiek. 

Razzia 59  

Een razzia is een door de overheid opgezette jacht op een groep mensen. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog organiseerde de Duitse bezetter verschillende razzia’s. Deze waren bedoeld om Joden, 

politieke tegenstanders en dwangarbeiders op te pakken en af te voeren. 

Represaille60 

Een represaille is een maatregel waarmee wraak genomen wordt. Als er een aanslag was gepleegd en 

de Duitse bezetter kon de daders niet te pakken krijgen, werd een aantal onschuldige burgers of 

personen die in de gevangenis zaten voor bijvoorbeeld verzetsdaden daarvoor doodgeschoten. 

Sicherheitsdienst (SD)61 

De Sicherheitsdienst was een inlichtingendienst die onderdeel was van de SS. Zij werkten nauw 

samen met de Gestapo. De SD had overal afdelingen, zo ook in Nederland. De verantwoordelijkheid 

van de SD lag vooral bij het opsporen van tegenstanders van het Naziregime, bijvoorbeeld 

communisten. Ook waren zij verantwoordelijk voor het opsporen van Joden, Sinti, Roma en 

homoseksuelen. 
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Sonderbauprogramma62 

Tijdens de oorlogsjaren werden Nederlanders tewerkgesteld door de Duitse bezetter. Vaak in 

Duitsland maar in sommige gevallen ook in Nederland, voor zogenoemde Sonderbauprogramma’s. 

De Sonderbauprogramma’s waren gericht op speciale bouwwerken die de Duitsers in Nederland lieten 

bouwen, voornamelijk verdedigingswerken zoals de Atlantikwall, Westwall, loopgraven en andere 

verdedigingswerken. 

Stolpersteine/Struikelstenen63 64  

De Stolpersteine of in het Nederlands struikelstenen zijn kleine monumenten. De struikelstenen zijn 

bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het idee achter deze stenen is dat de persoon die 

er over heen loopt de stenen ziet. Na het zien van de stenen struikelt de persoon als het ware in het 

hoofd en in het hart. De stenen worden gelegd voor de huizen waar de slachtoffers eerst woonden. 

Joden, Sinti, Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s getuigen, politieke gevangenen en 

dienstweigeraars. De struikelstenen worden alleen gelegd voor personen die de oorlog niet hebben 

overleefd. 

Surrogaat65 

Een surrogaat is een product dat een ander vervangt maar vaak van een ander materiaal en van 

mindere kwaliteit is gemaakt. Surrogaten worden meestal gemaakt in perioden van schaarste, zoals 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo werden in Nederland koffie en thee vervangen door surrogaten, 

maar ook het muntgeld, dat werd door de tekort aan metalen gemaakt van zink. 

Todeskandidaten66 

Een Todeskandidat was in de Tweede Wereldoorlog een gevangene van de Duitse bezetter. Zij zaten 

vaak vast voor verzetsdaden, zij stonden op een lijst om als represaille voor een aanslag van het verzet 

gefusilleerd te worden. De Todeskandidaten werden meestal gefusilleerd nabij de plek waar de aanslag 

had plaatsgevonden. Todeskandidaten hadden vaak helemaal niets met de aanslag te maken, maar 

werden gefusilleerd als men de daders niet kon arresteren. 

Verzet67 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in heel Europa mensen die zich verzetten tegen de Duitse 

bezetters. Zij worden ’het verzet’ genoemd. Hiermee wordt het actieve voorzet voornamelijk bedoeld. 

Bijvoorbeeld Zij die aanslagen pleegden, overvallen of in het geheim papieren vervalsten. 

Westerbork (kamp)68  

Kamp Westerbork werd in eerste instantie gebouwd als vluchtelingenkamp voor de Joden die naar 

Nederland vluchten vanuit Duitsland. Nadat Duitsland Nederland had binnengevallen werd 

Westerbork in 1942 officieel een doorvoerkamp. Joden, Roma, Sinti en gehandicapten werden vanuit 

Westerbork naar concentratiekampen als Auschwitz en Sobibor gebracht. Hier werden zij vermoord of 

verplicht te werken tot hun dood. 
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Organisaties  

Hieronder volgt een overzicht van veel voorkomende organisaties die u terug zult vinden in 

archiefstukken en inventarissen wanneer u onderzoek doet naar de Tweede Wereldoorlog. Om deze 

beter te kunnen begrijpen volgt een korte uitleg. 

Communistische Partij Nederland (CPN)69 

De CPN was een communistische politieke partij die in 1918 ontstond uit de SDP.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden andere politieke partijen (buiten de NSB) verboden. Zo ook 

de communistische CPN. Zij besloten ondergronds te gaan, veel van de leden van de CPN gingen naar 

illegale bijeenkomsten of sloten zich aan bij het verzet. De CPN was verantwoordelijk voor het illegale 

blad De Waarheid tijdens de Duitse bezetting. Ook maakten zij het manifest voor de Februaristaking.  

 

Distributiedienst70 

Elke gemeente kreeg een distributiedienst, al voor de oorlog. Zij waren onderdeel van het Centraal 

Distributiekantoor (CDK) in Den Haag. De Distributiedienst was een instelling die er voor zorgde dat 

het voedsel eerlijk werd verdeeld over de Nederlandse bevolking. 

Gaarkeuken71  

De gaarkeuken is een plaats waarbij hulpbehoevenden, bijvoorbeeld armen en slachtoffers van oorlog 

en geweld gratis of voor een lage prijs eten kunnen krijgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hier 

veel gebruik van gemaakt, vooral in de Hongerwinter van 1944-1945. 

GSA gewestelijke sabotageafdeling72  

De Gewestelijke sabotageafdeling was onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Zij verrichtten 

sabotagewerkzaamheden zoals het opblazen van spoorlijnen, het veiligstellen van voorraden, en het 

liquideren van de bezetters en foute Nederlanders. 

Grüne Polizei/ Ordnungspolizei73  

De Grüne Polizei of Ordnungspolizei was de Duitse organisatie die de dagelijkse politietaken uitvoerde 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door hun groene uniformen werden zij de Grüne Polizei genoemd. 

Tijdens de oorlogsjaren hielp de Grüne Polizei bij het arresteren van verzetsstrijders en Joden, evenals 

het fusilleren van verzetsstrijders. 

Joodse Raad74  

De Joodse Raad was een organisatie die door de Duitsers werd ingesteld. De Joodse Raad moest helpen 

de Joodse gemeenschap te organiseren en besturen. De Duitsers gaven de maatregelen door aan de 

Joodse Raad, de Joodse Raad voerde deze vervolgens uit. Niet alleen in Nederland was een Joodse 

Raad, in elk door Duitsland bezet land was er een Joodse Raad of een vorm hiervan. In Nederland 

waren Abraham Asscher en David Cohen de voorzitters. 
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Landelijke Knokploegen (LKP)75  

De knokploeg was een onderdeel van het verzet in Nederland. In eerste instantie waren dit allerlei 

losse, ongeorganiseerde groepen, in 1943 word een landelijk netwerk gevormd door deze groepen, de 

LKP. De knokploegen regelden overvallen en liquidaties voor het verzet. Ook het verrichten van 

sabotagewerkzaamheden zoals het opblazen van het treinspoor was een van de taken van 

knokploegen. Later sloten zij zich aan bij de overkoepelende organisatie, de Binnenlandse 

Strijdkrachten. 

 

Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO)76  

De L.O. was een landelijk netwerk waar verschillende onderduikorganisaties lid van waren. De 

bedenker van deze organisatie was Heleen Kuipers-Rietberg (Tante Riek). Hoewel de L.O. een grote, 

overkoepelende organisatie was werd de onderduik zelf vaak geregeld door kleinere verzetsgroepen 

die plaatselijk actief waren. De L.O. was weinig betrokken bij de onderduik van de Joodse bevolking, 

deze werden vooral geholpen door kleinere verzetsgroepen. De L.O. was vooral actief bij de hulp aan 

verzetsstrijders, geallieerde piloten en mensen die probeerde te ontkomen aan de Arbeidsinzet. 

Luchtbeschermingsdienst (LBD)77  

In 1939 werd de Luchtbeschermingsdienst (LBD) opgericht. In eerste instantie bestond deze 

organisatie alleen uit vrijwilligers. Tijdens de bezetting werd het personeel ook aangevuld met 

ambtenaren. Het doel van de LBD was het informeren van burgers over de gevaren van luchtaanvallen 

en daarbij het bieden van hulp in geval van een luchtaanval. Zo waren er delen van de LBD die zich 

bezig hielden met de bescherming van kunst, brandweertaken en EHBO. 

Militair Gezag78  

Het Militair gezag, onder leiding van generaal-majoor Krul, was verantwoordelijk voor het dagelijks 

bestuur in de bevrijde delen van Nederland in 1944 en 1945. Zij deden dit namens de Nederlandse 

regering in Londen, tot deze zelf weer het bestuur op zich nam in 1945. Het Militair Gezag werd 

opgericht op 14 september 1944 en ontbonden op 4 maart 1946. 

NSDAP Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij79  

De NSDAP was de politieke partij  die op 24 februari 1920 ontstond uit de Duitse arbeiderspartij. De 

voorman van de partij was Adolf Hitler. De NSDAP had als politieke ideologie het nationaalsocialisme. 

NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten)80  

De NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) of BS (Binnenlandse Strijdkrachten) was een 

organisatie die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maar ook na de Tweede Wereldoorlog 

actief was. Het was ontstaan om de geallieerde legers te ondersteunen die Nederland zouden 

bevrijden. Ook na de oorlog kregen zij taken als het opsporen van foute Nederlanders en het bewaken 

van gevangenen. De Binnenlandse Strijdkrachten was de overkoepelende organisatie van de 

Ordedienst (OD), de Landelijke knokploegen (LKP) en de Raad van Verzet (RVV). De NBS werd tijdens 

de oorlogsjaren al afgekort tot BS omdat de afkorting te veel op de NSB leek. 
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NSB (Nationaal socialistische beweging)81    

De NSB (Nationaalsocialistische Beweging) is een politieke partij die in 1931, al voor de Tweede 

Wereldoorlog werd opgericht. Na de oprichting van de NSB trokken de ideeën steeds meer naar die 

van de NSDAP, de politieke partij van Hitler. De leider van deze partij was Anton Mussert. Gedurende 

de oorlogsjaren werkten veel NSB’ers samen met de Duitse bezetter. 

Nationaal Steunfonds (NSF)82  

Het Nationaal Steun Fonds was een verzetsorganisatie in de Tweede Wereldoorlog die werd gezien als 

de financier van het verzet. Walraven van Hall heeft samen met zijn broer en andere verzetsstrijders 

miljoenen guldens verzameld die zijn verdeeld over verschillende illegale organisaties. Bijvoorbeeld de 

spoorwegstaking in 1944 was voor een groot deel bekostigd door de NSF. 

Politieke Opsporingsdienst (POD)83  

Vanaf mei 1945 werd de Politieke Opsporingsdienst opgericht. Hun taak was de opsporing van 

personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen hadden gewerkt met de Duitse bezetter, foute 

Nederlanders. In heel Nederland waren groepen actief die jacht maakten op deze foute Nederlanders. 

Totaal zouden ongeveer 100.000 personen gezocht worden door de POD groepen. Op 1 maart 1946 

werd de POD overgenomen door de Politieke Recherche Afdeling (PRA). 

Raad van Verzet (RVV)84  

De Raad van Verzet had het doel om het daadwerkelijk verzet in Nederland te coördineren. Dit werd 

gedaan doormidden van het vastleggen van de tijd, plaats en de methode van verzet. De hoofdzaak 

van het verzet was volgens de RVV sabotage, staken en gewapend verzet. 

SS85 

SS staat voor Schutzstaffel, wat beschermingsafdeling betekend. De SS werd in 1925 opgericht en 

fungeerde in eerste instantie als paramilitaire organisatie die lijfwacht was van Adolf Hitler. Later 

groeide de SS uit als een elite eenheid. De SS was onder andere verantwoordelijk voor de bewaking 

van concentratiekampen. 

Winterhulp8687 

In 1940 werd de Winterhulp Nederland opgericht. De Winterhulp was een sociale organisatie die 

bedoelt was om hulpbehoevenden te helpen, vooral in de koude winterperiodes. De bedoeling was 

dat burgers het niet slecht mochten hebben onder het Nationaalsocialistisch bewind. De belangrijkste 

inkomstenbronnen waren collectes en loterijen. De Winterhulp werd in Nederland niet populair 

vanwege het verband met de Duitsers en de NSB. 
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Tijdlijn Tweede Wereldoorlog en de Zaanstreek 
1939 

 19 juli 1939  Start van de bouw van kamp Westerbork als centraal  

    vluchtelingenkamp voor joodse vluchtelingen uit Duitsland 

 1 september 1939 Duitsland valt Polen binnen 

 9 oktober 1939  De eerste 22 Joodse vluchtelingen komen aan in kamp Westerbork 

1940 

 10 mei 1940  Duitsland valt Nederland binnen 

 14 mei 1940  Rotterdam door Duitsland gebombardeerd 

 14 mei 1940  De Amsterdamse Petroleumhaven vernietigd door Engeland 

 15 mei 1940  Capitulatie Nederlands leger 

 17 juni 1940  Ruim 500 Duitse militairen komen aan in Zaandam 

 18 juli 1940  Pamfletten op Joodse winkels geplakt met daarop: 

    ’Nederlanders, koopt niet bij Joden’ 

 13 september 1940 Joden mogen geen overheidsfuncties meer bekleden 

 1 oktober 1940  Joden mogen geen eigen bedrijf meer hebben 

 6 oktober 1940  Ambtenaren moeten een Ariërverklaring ondertekenen 

1941 

 22/23 januari 1941 De eerste Joden door de Duitsers in Amsterdam opgepakt 

 25/26 februari 1941 De Februaristaking, meer dan 200 Zaanse bedrijven staken 

 26 februari 1941 De Duitsers schieten Jan Keijzer dood, hij was het enige slachtoffer  

    tijdens de Februaristaking in de Zaanstreek 

 1 maart 1941  De gemeenteraad, colleges van B&W en gemeentelijke commissies  

    van Zaandam ontbonden door de Duitse bezetter 

 1 september 1941 Joodse leraren en leerlingen naar aparte Joodse scholen 

1942 

 14 januari 1942  Bekendmaking van de Duitse bezetter dat Joden de Zaanstreek  

    moeten verlaten en naar Amsterdam moeten 

 17 januari 1942  Joden uit de Zaanstreek ’geëvacueerd’, na de bekendmaking  

    van 14 januari, dit was de opmaak naar de deportaties 

 30 januari 1942  In Nederland verschijnen de borden ’Voor Joden verboden’ 

 23 februari 1942 Oproepen aan Nederlanders te gaan werken in Duitsland 

 3 mei 1942  Invoering van de Jodenster 

 1 juli 1942  Kamp Westerbork wordt een doorvoerkamp voor Joden 

 15 juli 1942  Het eerste transport van Nederlandse Joden van Westerbork naar  

   ` concentratiekamp Auschwitz 

 6 augustus 1942 De start van deportaties op grote schaal van Joden uit Amsterdam  
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1943 

 9 april 1943  Een Amerikaanse vliegtuig, een Lancaster, stort neer bij Jisp 

 29 april 1943  Zaanse mannen krijgen bericht zich te melden voor de Arbeidsinzet 

 30 april 1943  Veel arbeiders van Zaanse bedrijven staken vanwege deze oproep  

    om te gaan werken in Duitsland 

 13 mei 1943   Een Engels vliegtuig, een Halifax, stort neer bij Jisp 

 21 mei 1943  Gewestelijk Arbeidsbureau Zaandam in brand gestoken 

 13 september 1943 4 Nederlanders in Zaandijk gefusilleerd vanwege het verbergen van  

    geallieerde parachutisten 

 27 september 1943 Een mislukte aanslag door het verzet op de NSB-burgemeester van  

    Krommenie, Anton Gerrit Jongsma 

1944 

 6 maart 1944  Een Amerikaans vliegtuig, een B-24H, stort neer bij Jisp 

 11 mei 1944   Overval door het verzet op het gemeentehuis van Wormerveer. 

    Het bevolkingsregister wordt gestolen en de burgemeester in het  

    tapijt gerold. De burgemeester krijgt de bijnaam Piet Oublie. 

 6 juni 1944  D-Day. Geallieerden landen in Normandië 

 21 juni 1944  Aanslag op politiechef Ragut door Hannie Schaft en Jan Bonekamp 

 21 juni 1944  Jan Bonekamp overleden na de aanslag op politiechef Ragut 

 4 augustus 1944 Anne Frank, haar familie en de andere onderduikers opgepakt 

 5 september 1944 Dolle Dinsdag 

 5 september 1944 Ontstaan van de (Nederlandse) Binnenlandse Strijdkrachten 

 13 september 1944 Het laatste transport met Joden vertrekt uit Westerbork, naar  

    concentratiekamp Bergen-Belsen 

 14 september 1944 Maastricht als eerste Nederlandse stad bevrijd  

 17 september 1944 Landelijke Spoorwegstaking, de NS gooit al het treinverkeer plat 

 11 oktober 1944 5 Nederlanders gefusilleerd op de Zaanweg in Wormerveer  

    vanwege de liquidatie van 2 foute Nederlanders door het verzet 

 12 oktober 1944 Eerste nummer van de illegale Zaanse krant Typhoon gedrukt en  

    verspreid 

 15/16 december 1944 Midden in de nacht een rijnaak gesaboteerd door het verzet omdat  

    de Duitsers de machines van papierfabriek van Gelder meenamen 

 16 december 1944 Razzia in Krommenie 

 17 december 1944  5 man gefusilleerd aan de Zaandijkerwerg te Wormerveer  

    vanwege het laten zinken van een Rijnaak in de nacht van 15 op 16  

    december 

 27 december 1944 Bevolkingsregisters van Zaandam, Zaandijk, Krommenie en Koog aan  

    de Zaan gestolen door het verzet 
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1945 

 12 januari 1945  Verzetsman Jaap Buijs gearresteerd 

 27 januari 1945  Verzetsman Walraven van Hall gearresteerd 

 31 januari 1945  De Zaankanter Fred Kater door het verzet geliquideerd 

 5 februari 1945  De Politieman D. Willemse door het verzet geliquideerd 

 12 februari 1945 Verzetsman Walraven van Hall door de Duitsers in Haarlem 

    gefusilleerd 

 6 februari 1945   Razzia op de Burcht in Zaandam 

 9 februari 1945  10 Todeskandidaten door de Duitsers gefusilleerd op de Burcht in  

     Zaandam 

 28 februari 1945 Een razzia in Wijdewormer, 11 leden van de Binnenlandse  

    Strijdkrachten opgepakt door de Duitsers 

 1 maart 1945  Aanslag op NSB’er W. Ehlhardt in Zaandam 

 10 maart 1945  5 Alkmaarse Todeskandidaten gefusilleerd in Zaandam  

    vanwege de aanslag op NSB’er W. Ehlhardt op 1 maart 

 21 maart 1945   Hannie Schaft opgepakt door de Duitsers 

 12 april 1945  Kamp Westerbork bevrijd door Canadese militairen 

 15 april 1945  7 Nederlanders in Wormerveer gefusilleerd nadat het verzet  

    de spoorbaan in Wormerveer had opgeblazen 

 17 april 1945  Hannie Schaft door de Duitsers gefusilleerd  

 4 mei 1945  Duitsland tekent de capitulatie 

 5 mei 1945  De capitulatie gaat in, Nederland officieel bevrijd 

 12 mei 1945   Monument geplaatst in Zaandam voor Jan Bonekamp 
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