
Verzet aan de Middel 
 
Aan de Middel in Westzaan woonde Gerrit Dirkszn Sikkes. Hij had in 
1927, toen zo’n 24 jaar oud, op Middel 109 een woning met schuur 
laten bouwen. Het had toen als adres Wijk H23a. De 23-jarige 
Gerrit kwam uit Akersloot en trouwde dat jaar met de Westzaanse 
Aafje ten Wolde. 
 
Zijn oudere broer Cornelis woonde ook in Westzaan, aan de Middel 
op nummer 170 (eerst Wijk H27a, tot 1939 Wijk H30) bij P.J. Bont. 
Zijn oudste broer was Maarten, die woonde op Middel 215 (toen 
Wijk H39a). Tot slot woonde zijn broer Dirk met diens gezin sinds 
1929 ook in het dorp maar helemaal aan de andere kant: op 
Veldweg 147.  
 
De Middel was toen nog ongeschonden, sinds de jaren ’60 is iets 
zuidelijk van zijn woning de Coentunnelweg gekomen en is de 
Middel doormidden. Juist dat stukje heette “Het Laantje”, op oude 
plaatjes zie je dat het een smal klinkerpad was met aan weerszijden 
bomen en struikgewas, een oase van rust. Tegenwoordig niet, met 
al dat verkeer dat langs en over je hoofd raast… 
 

      
 
Gerrit was arbeider bij Molenaars Kindermeel. In die hoedanigheid 
hielp hij mee om molen De Oranjeboom aan de Nauernasche Vaart 
te slopen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sikkes hield bij zijn huis 
kippen. Hij verkocht verse eieren. Naast de kippenhobby entte hij 
diverse soorten fruit op één onderstam. Daarmee haalde hij een 
paar keer de krant, vanwege de zo mooi bloeiende fruitbomen en 
het zelf gekweekte fruit. Daarnaast zat hij in de gemeenteraad van 



het dorp. Hij is maar liefst 25 jaar raadslid voor de CPN geweest.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte Sikkes zijn kippenschuur 
voor het drukken van het illegale communistische blad “De 
Waarheid”. Via een gat in de vloer kon de drukpers bij gevaar snel 
worden verborgen. Ook gebruikte het gewapend verzet van de 
Zaanstreek het adres aan de Middel als onderduikplek. Bij onraad 
konden zij vlug in het achterliggende rietland verdwijnen. 
 

             
 
De familie Sikkes zou na de oorlog nog diverse decennia op deze 
plek wonen. 
 
Jan van der Male 


