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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Tijdens een van de werkochtenden 
die maandelijks buiten het broedsei-
zoen van de vogels georganiseerd 
worden door de vereniging Onge-
schonden Behoud van het West-
zijderveld (OBW) kwamen we een, 
voor mij althans, nooit eerder ont-

dekte smerige derrie tegen. De hel-
dere, opvallende, bijna lichtgevende 
gele smurrie blijkt een slijmzwam 
te zijn, heksenboter ( Fuligo septica) 
genaamd. De slijmzwam is een merk-
waardig rondkruipende kolonie een-
cellige organismen. Op het laagveen 

in onze polders zoekt de slijmzwam 
naar wat eetbaars, zoals bacteriën. 
Het hele jaar door is hij in verschil-
lende verschijningsvormen te vinden, 
soms volledig verdroogd of kletsnat. 
Slijmzwammen zijn niet zeldzaam te 
noemen, je moet ze een keer gezien 
hebben. Er zijn diverse soorten, maar 
de heksenboter is samen met de blo-
tebilletjeszwam de meest bekende. 

Heksenboter is wereldwijd overal 
te vinden. Het komt als rottend 
mate riaal in alle werelddelen voor. 
Het heeft een aansprekende, fan-
tasie prikkelende naam. Ik geef de 
voorbeelden van wat buitenlandse 
namen. Wat te denken van trollenbo-
ter ‘troll butter’, of hondenbraaksel 
‘dog vomit slime’ (Engels) of ‘trolls-
mör’ (Zweeds). In Zweden doet het 
verhaal de ronde dat heksen en trol-
len ‘s nachts de koeien melkten. Na 
het karnen hadden de trollen met 
de boter geknoeid. In Texas dacht 
men dat buitenaardse wezens waren 
geland toen daar een bewegende 
slijmklodder werd gevonden.
Uit onderzoek is gebleken dat hek-
senboter opvallend veel metalen 
opneemt. Heksenboter bevatte vol-
gens een Duits onderzoek 240 maal 
meer zink dan de omgeving. En ook 
de gehaltes aan koper en cadmium 
waren veel hoger dan de omgevings-
waarden. Het gehalte aan calcium 
was zelfs 11% van het drooggewicht 
van het organisme (bron: Wikipedia).

Gele smurrie blijkt heksenboter
Het is geen plant en het is geen dier of paddenstoel. Het bijzondere is 
dat de levende natuur niet strikt verdeeld kan worden in een planten- 
of dierenrijk. Slijmzwammen vormen een apart rijk. 

Toen het Duitse leger op 5 mei 1945 
capituleerde, was daar in de Zaan-
streek aanvankelijk weinig van te 
merken. Dick Emmer: ‘De Strijd, het 
gezamenlijke nieuwsbulletin van de 
Zaanse illegale kranten, had welis-
waar gemeld dat de Duitsers zich 
hadden overgegeven, maar Engelse 
of Canadese soldaten waren nog in 
geen velden of wegen te bekennen. 
Ook de Binnenlandse Strijdkrach-
ten mochten, tot hun grote frus-
tratie, de straat nog niet op, dus de 
enige zichtbare uniformen bleven 
de Duitse. Pas op 8 mei arriveerden 
de eerste geallieerden in de Zaan-
streek.’
‘Hier in Westzaan betekende de 
bevrijding ook de terugkeer van bur-
gemeester Jantzen, die in 1943 door 
de Duitsers gevangen was gezet 

vanwege zijn op z’n zachtst gezegd 
niet bepaald meewerkende houding. 
Al in november 1938 nodigde Jantzen 
een aantal dorpsgenoten uit om zit-
ting te nemen in een plaatselijk comi-
té dat Joodse vluchtelingen steunde. 
Jantzen was een fervent tegenstan-

der van het nationaalsocialisme en 
bleef dat ook als burgemeester in 
oorlogstijd. Het Westzaanse raad-
huis was in de eerste oorlogsjaren 
dan ook een haard van verzet. Er 
worden berichten doorgestuurd 
naar Londen, men werkte de ver-
plichte collecte voor de Winterhulp 
van de nazi’s tegen en Jantzen en 
gemeentesecretaris Schoenmaker 
werkten zelfs mee aan het leveren 
van blanco persoonsbewijzen.
In 1943 zijn de Duitsers het zat en 
sluiten beiden op in kamp Amers-
foort. In maart 1944 wordt Jantzen 
ontslagen en opgevolgd door een 
NSB’er. Jantzen wordt vrijgelaten, 
maar mag niet terug naar Westzaan. 
Hij keert hier pas terug op 9 mei 
1945 en, zo is op foto’s te zien, viert 
dan samen met de massaal uitgelo-
pen Westzaners de bevrijding.’

Wethouder Dick Emmer tijdens zijn 
toespraak over 70 jaar Bevrijding. 
(Foto Karin Timmerman.)

‘Raadhuis Westzaan haard van verzet’
Wethouder Dick Emmer hield op 5 mei in dorpshuis De Kwaker een 
toespraak ter gelegenheid van 70 jaar Bevrijding. In dat verhaal me-
moreerde hij de opmerkelijke rol van de toenmalige burgemeester 
van Westzaan, H.F. Jantzen. Hieronder dit deel van zijn toespraak.

Visclub De Braak
Op woensdag 22 april wer-
den we opgeschrikt door het 
bericht dat onze voorzitter 
Jurriaan Kroese op 58-jarige 
leeftijd plotseling was overle-
den. Voor een ieder was dit een 
enorme klap. 

Dinsdagavond hadden we nog 
onze ledenbijeenkomst, die voor-
gezeten werd door Jur. Nu blijkt 
dat dit ook de laatste keer was. 
Nadat eerst zijn vader jarenlang 
de animator achter de visclub was, 
heeft hij dit na diens overlijden 
voortgezet door de voorzittersha-
mer over te nemen. Jur heeft zich 
jarenlang voor de visclub ingezet 
door de tombola aan de waterkant 
te verzorgen met altijd leuke prijs-
jes. Verder was hij zeer actief met 
het verzorgen van prijzen op onze 
slotavond. Hij wist dit altijd zo te 
organiseren dat het niet te veel 
geld zou kosten, want hij lette bij-
zonder op de kleintjes.

Tevens was hij de animator van 
onze jaarlijkse viswedstrijd voor 
de jeugd van de basisscholen en 
zorgde hij ervoor dat alle kinderen 
na afl oop met een prijs huiswaarts 
konden keren. Tijdens het vissen 
zorgde hij voor snoep en een fl esje 
drinken. 
Op 1 mei hebben we afscheid 
moeten nemen van Jur. Er werd 
een dienst gehouden in De Kwa-
ker, met aansluitend de begrafenis 
op de begraafplaats alhier. Jur, rust 
zacht. We zullen je altijd in onze 
herinnering houden als de man 
die alles overhad voor de visclub 
De Braak.

Namens het bestuur,
Cees Sopjes

In memoriam: Jurriaan Kroese


