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Vleugel vlakbij Luchtoorlogmuseum Fort bij

Veldhuis. ter nagedachtenis aan de bemanning
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bommenwerper die daar in 1944 neerstortte.

(Foto Johan Graas)
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Column

Moeten we zeventig jaar na de bevrijding de Tweede Wereldoorlog nog wel herdenken?
Een goede vraag. 'Dulce bellum inexpertis', antwoordt filosoofErasmus. De uitspraak
dat oorlog zoet is voor wie hem niet kent, heeft vijf eeuwen later nog niets aan
zeggingskracht verloren. Dagelijks vertrekken jonge mannen en vrouwen naar Irak
en Syrië voor een heroïsche strijd. Vol idealen en gelokt met oorlogsromantiek en
heIdendom. Terwijl uit deze Arabische landen juist miljoenen mensen vluchten, alles
achterlaten, omdat zij weten wat oorlog is.

Na de machtsovername in 1933stoomde Hitler een hele generatie klaarvoor de oorlog.
De bevolking liet haar vrijheid inperken, politieke tegenstanders verdwenen en Joden
werden systematisch uit het maatschappelijke leven verwijderd. De oppositie was zwak
en veel mensen verdronken in de euforie van het nationaalsocialisme. Uiteindelijk
kostte de Tweede Wereldoorlog tweehonderdduizend Nederlanders het leven en vielen

er wereldwijd 74 miljoen slachtoffers.

Klinische getallen die het voorstellingsvermogen te boven gaan, maar als je het
meemaakt dan ken je de ellende. Dat het echt geen 'Soldaat van Oranje' of'The Longest
Day'was.AdolfEichmann zei ooit: 'Honderd doden is een catastrofe, één miljoen doden
is statistiek' en hoe pijnlijk de quote ook is, de logistieke organisator van de Holocaust
had gelijk. Cijfers, hoe gruwelijk ook, hebben minder impact dan een persoonlijk
verhaal. Familie, vrienden en bekenden kwamen om, kinderen hadden honger en je
kon zomaar worden opgepakt. Dat grijpt je bij de keel. Zelf heb ik nooit mensen ge-
sproken die terugverlangden naar '40-45, ofze nu aan de 'goede' offoute' kant zaten.
Inregendeel.

Het is belangrijk dat de huidige en toekomstige generaties zich kunnen inleven in de
gruwelen van het slagveld, de radeloosheid van vluchtelingen en de waarde van vrede,
vrijheid en gerechtigheid. Datwe signalen in onze eigen maatschappij oppikken en het
gevaar van discriminatie en uitslu iting onschadelijk maken. De Joodse sch rijver Abel
Herzberg antwoordde op: 'Hoe kunnen we voorkomen dat onze kinderen slachtoffer
worden?' met: 'Dat is niet de goede vraag. Hetgaat erom hoe we kunnen voorkomen dat
onze kinderen beulen worden.' Op een paar helden en sadisten na waren de 'goeden'
en de daders namelijk net zulke gewone mensen als de oorlogsgetroffenen.

DoorverhaJen over de oorlog een gezicht te geven en ze met deze tijd te verbinden maak
je ze inleefbaar en tij je ze boven de statistiek uit. Dit jaar ontvangt het Stedelijk 4 en
5 Mei Comité Zaanstad bijna dertig documentaires van Monumenten Spreken waarin
ooggetuigen hun persoonlijke verhaal vertellen over een oorlogsgebeurtenis in de
Zaanstreek. Op www.aençmeizaanstad.nl kunt u de films bekijken. Met herdenken
houden we de oorlogsgeschiedenis levend, zodat de generaties die geen band meer
hebben met de oorlog alert blijven, het gevaar herkennen en geen dader worden. Dat

is een belangrijke taak voor de 4 en S Mei Comités. Nu en in de toekomst.

Hans van den Pol, Bestuurslid Stedelijk 4 en 5 Mei Comité Zaanstad
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Aspirine.

Dirk Witte.
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121 Beginregels van her soldaten liedje 'Aspirine', in 1915geschreven

en gecomponeerd door Dirk witte.

4 Op de rand van de Zaanstreek bevindt zich het grootste
luchtoorlogmuseum van Nederland en vlakbij, in de Kruit-
kamer, zijn de verhalen van de vliegtuigbemanningen te
vinden, Cal' van Dongen ging er kijken,

8 De kortst-zittende burgemeester van Zaandam was een
NSB'er.Eril: Schaap vertelt wie hij was, hoe hij hier terecht
kwam en waarom hij weer snel vertrok.

12 CoRol beschrijft hoe tekstdichter en componist DirkWitte
het leven van de gemobiliseerde soldaten tijdens de Eerste
Wereldoorlog opvrolijkte.

11.6 Voor de gewone Zaankanter werd het leven tijdens de
Eerste Wereldoorlog minder vrolijk.Jur Kingma vond in
de archieven zelfs verslagen van voedseloproeren.

20 In 2014vierde de Zaanse beeldend kunstenaar Leo Poel-
meijer zijn 80e verjaardag, Henk Heinen enJan Sc/wen
schreven een overzicht.

24 Luilak kennen we misschien nog, maar het bijbehorende
korrierijden? Pieter Helsloot frist ons geheugen op,

26 Voor 'Het rijke Zaanse verenigingsleven' ging Wikje van
Ritbergen kijken bij de timmerclub voor de jeugd van Ver-
eniging De Zaansche Molen,

Eind vorig jaar kon [oke van der Stok
haar drukke baan niet meer combineren
met werk voor onze redactie. Vanaf deze
plaats onze dank voor haar bijdragen.

161 Spotprent van Johan Brakensiek over het dilemma van de

Nederlandse export tijdens de Eerste Wereldoorlog,

28 Tamelijk onooglijke stukjes ijzeren gereedschap waren
onmisbaar voor de werkers in de houthavens en op de
scheepswerven, Piet Kleij legt het uit.

3e, De meeste Zaanse paden met bijbehorende sloten, haaks
op de Zaan, zijn verdwenen, maar het Karnernelkspad in
Wormerveer is er nog, George Slieker ging er kijken,

jt·;, Monumenten spreken: Merel Kan sluit af, nu de films van
de gelijknamige stichting worden overgedragen aan het
Stedelijk 4 en 5 mei Comité,

Boekennieuws: met o.a. een greep uit de oorlogsgeschie-
denis van Koog en Zaandijk. de bundel Zaanse (molen)
verhalen van Ron Couwenhoven en een ontroerende
Zaanse familiegeschiedenis.

40 Verenigingsnieuws: met o.a. nadere informatie over de
komende Zaanse erfgoeddag.

42 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van
oktober tot en met december 2014bij,

46 Agenda: welke Zaanse evenementen in het voorjaar ver-
dienen uw aandacht.

26101 iemolen Het Pink in

Koog aan de Zaan, vlakbij het

Molenmuseum.

(foto Ruud van Ritbergen)
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