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Egbert SNIJDER
08 augustus 1912 te Avereest
12 februari 1945 te Haarlem

Meubelmaker

Commandant Egbert Snijder werd samen met de verzetsman Klaas de Boer in 1945 wegens
verzetsactiviteiten opgepakt door de bezetter. Drie dagen lang zaten zij gevangen in
Purmerend. Er werd een bevrijdingsactie in gang gezet door de K.P., maar deze mislukte
vanwege het feit dat de beide mannen eerder naar Amsterdam werden overgebracht dan
verwacht.

Daar werden Snijder en De Boer samen met een aantal andere verzetsmensen gevangen
gezet in het Huis van Bewaring aan de Weteringsschans. Twee weken later, op 11 februari
1945, vond er een aanslag van het verzet plaats op twee Duitse officieren. Op 12 februari
1945 besloot de bezetter hierom tot een vergeldingsactie. Acht willekeurige gevangenen,
waaronder Egbert Snijder en Klaas de Boer, werden aangewezen om per vrachtauto naar de
Jan Gijzenbrug in Haarlem te worden vervoerd.

Bij de brug werd door Duitse soldaten een groep burgers bijeen gedreven, terwijl de acht
mannen naast elkaar werden opgesteld op de Rijksstraatweg. Vervolgens werd het
vuurpeloton opgesteld en gaf een officier het bevel tot executie. Egbert Snijder en Klaas de
Boer zijn beiden 32 jaar geworden.

Het 'Egbert Snijder Monument' in Edam (gemeente Edam-Volendam) is opgericht ter
nagedachtenis aan de twaalf leden van de K.P. Waterland die in de strijd tegen de bezetter

om het leven zijn gekomen, waaronder commandant Egbert Snijder en zijn mede
verzetsman Klaas de Boer.
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Frederik NIEUWENHUIJSEN
3 oktober 1905 te Amsterdam
12 februari 1945 te Haarlem
gehuwd
geen
assuradeur te Amsterdam
grafkuil R (gedenksteen 2)
35
(geen]

Frits Nieuwenhuijsen, ing., werkte als generaal-agent bij verzekeringsmaatschappij De
Hollandsche Sociëteit van 1808 in Amsterdam en woonde in Amstelveen. Al spoedig na de
bezetting hield hij zich bezig met OD- en spionageactiviteiten. In maart 1941 werd hij
gearresteerd, maar na negen weken gevangenschap in het Scheveningse Oranjehotel
vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Vanaf 1942 - inmiddels ondergedoken levend - zette
hij zich in om te komen tot coördinatie en bundeling van het verzet. Hij werd medewerker van
Sectie V van de OD (waarvoor hij rapporten opstelde en uitwerkte), in 1943 lid van het
Nationaal Comité van Verzet en in 1944 secretaris van de Contact-Commissie/Grote
Adviescommissie der Illegaliteit en het Amsterdams en Landelijk Werkcomité. In dit verband
had hij onder meer contact met prof.dr. G.C. Heringa (Artsenverzet) en L. Neher. Daarnaast
hield Nieuwenhuijsen zich bezig met het centraliseren van de illegale pers en het verzenden
van voedselpakketten (20 per week gedurende twee jaar) naar (krijgs)gevangenen in de
kampen Vught, Westerbork en Stanislau. Nadat op een (door verraad van een V-Mann)
gearresteerde LO-man een aantekening over een LWC-bijeenkomst op Leidsegracht 13/15
was gevonden, werden hier op 27 januari 1945 vijf personen gearresteerd. Bij een
ontsnappingspoging werd Nieuwenhuijsen door een revolverschot gewond. Zestien dagen
later werd hij in Haarlem gefusilleerd.
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Klaas de Boer
Geboren op 13 mei 1912 te Oostzaan
12 februari 1945 te Haarlem
Gehuwd

Buschauffeur - Verzetstrijder
Nieuwe Gem.Begraafplaats Purmerend
AA1

Klaas de Boer (Oostzaan, 13 mei 1912 - Haarlem, 12 februari 1945) was een Nederlandse
verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en lid van de KP-Waterland.

Samen met Egbert Snijder, de commandant van de KP-Waterland, is Klaas de Boer begin
1945 gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in
Amsterdam. Een poging om beiden tussentijds in Purmerend te bevrijden is mislukt.

Op 12 februari 1945 zijn Klaas de Boer en Egbert Snijder geëxecuteerd als represaille voor
de aanslag van 11 februari 1945 op twee Duitse officieren. Deze executie, van in totaal 8
gevangenen (Todeskandidaten), vond plaats bij de Jan Gijzenbrug in Haarlem aan de
Rijksstraatweg.
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Walraven VAN HALL
10 februari 1906 te Amsterdam
12 februari 1945 te Haarlem
gehuwd
doopsgezind
bankier/commissionair in effecten te Zaandam
grafkuil R (gedenksteen 2)
35
[geen]

Wally van Hall ('Van Tuyl') was firmant van een bankiers- en effectenfirma in Zaandam.
Vanaf najaar 1941 resp. voorjaar 1942 verzorgde hij de financiële middelen voor de
Zeemanspot en het Trompfonds, waaruit steun werd verleend aan in Nederland
achtergebleven familieleden (6100 gezinnen) van koopvaardij- en marinepersoneel dat in
geallieerd verband voer. In 1943 besloot hij dat ook (gezinnen van) onderduikers
ondersteund moesten worden en de grote verzetsorganisaties zelf gefinancierd. Samen met
zijn broer mr. G. (Gijs) van Hall wist hij, door bij (i.v.m. risicobeperking en efficiency: een
gering aantal) kapitaalkrachtige personen en instellingen grote leningen aan de Nederlandse
Staat af te sluiten, ca. f 9 miljoen 'in te zamelen'. Het 'belastingverzet' (f 5,4 mln),
particuliere giften (f 6 mln) en een 'schatkistpromessen-operatie' van de broers Van Hall
(f 50 mln) zorgden voor verdere financiering. Voor de 'uitbetaling' van de gelden (in de
zomer 1944 aan ca. 10.000 gezinnen en 8000 joodse onderduikers; daarna ook aan de
spoorwegstakers) werd een landelijke organisatie met bijna 1900 medewerkers opgebouwd:
het Nationaal Steunfonds, 'de bankier van het verzet'. AIs NSF-leider werd Van Hall door zijn
natuurlijk gezag een van de centrale figuren in de Nederlandse illegaliteit. In 1944 was hij
intensief betrokken bij de totstandkoming van de Kern en de Top-Driehoek. Op 27 januari
1945 werd hij op een LWC-vergaderadres gearresteerd en op 12 februari 1945 in Haarlem
gefusilleerd.

?f wow»



Naam:
Geboren:
Overleden:
Burg. staat :
Geloof:
Beroep:
Vindplaats :
Grafvak:
Graftekst:

Bernardus Gerardus Johannes GENEMANS
15 mei 1919 te Amsterdam
12 februari 1945 te Haarlem
ongehuwd
rooms-katholiek
fabrikant van poppenkoppen te Amsterdam
grafkuil R (gedenksteen 2)
35
R.I.P. Rust zacht, lieve Ben

Ben Genemans woonde tijdens de oorlog bij zijn ouders op het adres Bilderdijkstraat 80-1 in
Amsterdam. Na van de mulo te zijn gekomen, was hij aanvankelijk werkzaam als reiziger in
toiletartikelen en als kapper in de heren- en dameskapsalon van zijn vader. Eind 1942 begon
hij in een werkplaats aan Kloveniersburgwal 15 met de fabricage van poppenkoppen.
Hier bood hij een aantal onderduikers de mogelijkheid illegaal bij hem te werken. Later werd
hij, via zijn straatgenoot en KP'er C.F. Suasso de Lima de Prado, lid van een KP in
Amsterdam. Op 23 januari 1945 werd Genemans - zes weken eerder in ondertrouw gegaan
- tijdens het uitvoeren van een KP-opdracht gearresteerd en ingesloten in het HvB aan de
Weteringschans. Op 12 februari 1945 werd hij, samen met zeven anderen, in het kader van
een represaille in Haarlem gefusilleerd.
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Hendrik Roelof DE JONG
20 oktober 1911 te Heeg (gem. Wymbritseradeel)
12 februari 1945 te Haarlem
gehuwd
gereformeerd
theoloog; gereformeerd predikant te Venlo
grafkuil R (gedenksteen 2)
35
In Christus overwinnaar. Rom. 8: 33-39. Tot weerziens bij Jezus

Henk de Jong ('De Lange') was sedert april 1940- nog doctoraalstudent theologie aan de
VU - predikant van de Gereformeerde Kerk in Venlo. In de loop van de oorlog raakte hij hier
betrokken bij de hulp aan joodse en niet-joodse onderduikers: hij verzorgde geld,
bonkaarten, persoonsbewijzen, onderduikadressen en pleeggezinnen voor joodse kinderen.
Vanaf 1943 was hij in het kader van de LO duikhoofd voor de protestanten in Venlo en verre
omgeving (tot Gennep, Venray en Reuver). Hij werkte samen met protestantse
verzetsgroepjes in Limburg en hield zich ook bezig met de verspreiding van het illegale blad
Trouw. Op 5 maart 1944 deed de Sipo een inval in de pastorie, maar De Jong wist via een
dakraam en tuinen te ontkomen en dook onder bij een tante in Amsterdam. Hier werd hij
direct opgenomen in de Trouw-organisatie en al spoedig was hij door zijn inspirerende
persoonlijkheid een der topfiguren in het apparaat in de hoofdstad. Daarnaast
vertegenwoordigde hij Trouw in het Nationaal Steunfonds en het Landelijk Werkcomité der
Illegaliteit. Op zaterdag 27 januari 1945 was een LWC-vergadering belegd op Leidsegracht
13/15. Bij binnenkomst werd De Jong door de Sipo - na de arrestatie van een LO-topman op
de hoogte gekomen van de bijeenkomst - gearresteerd. Op 12 februari 1945 werd hij in
Haarlem gefusilleerd.
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Johannes Wilhelmus OUDENALLER
26 juni 1876 te Hilversum
12 februari 1945 te Haarlem
gehuwd
rooms-katholiek
chef-drukker/bedrijfsleider te Hilversum
grafkuil R (gedenksteen 2)
35
R.I.P. Gezwegen tot in den dood; hierdoor zijn medewerkers gered

Joop Oudenaller was als chef-drukker/bedrijfsleider werkzaam bij drukkerij Ethner in
Hilversum. In het najaar van 1944 kreeg hij, toen de eigenaar van de drukkerij - een
Rijksduitser die sedert 1930 in Nederland woonde en niet wilde voldoen aan een oproep zich
te melden voor Duitse krijgsdienst - onderdook, de beschikking over een van diens
drukpersen. Oudenaller verplaatste de pers vervolgens naar een van Arie W. Schouten
gehuurde ruimte naast het perceel Diepeweg 13 in Hilversum. Vanaf eind november drukte
hij hier twee- à driemaal per week vele honderden exemplaren van het illegale blad De Vrije
Gooi- en Eemlander. Het benodigde papier werd betrokken bij een Hilversumse firma.
Als gevolg van verraad werd Oudenaller op 8 februari 1945, tijdens zijn zet- en
drukwerkzaamheden, door 'foute' politiemannen uit Hilversum gearresteerd. Vervolgens
werd hij overgebracht naar het HvB-Weteringschans in Amsterdam. Tijdens verhoren door
de Sipo nam hij alle verantwoordelijkheid op zich: zijn (buiten het pand) gearresteerde
verzetscollega J. van den Brakel weigerde hij te herkennen, de namen van anderen noemde
hij niet. Op 12 februari 1945 werd Oudenaller, ruim 68 jaar oud, in Haarlem gefusilleerd.
Van den Brakel en de eveneens gearresteerde Schouten werden in maart afgevoerd naar
Duitsland. Aangenomen wordt dat Schouten uiterlijk op 31 mei 1945 in KL Bergen-Belsen is
overleden.
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Bastiaan VAN BEVEREN
2 december 1923 te Rotterdam
12 februari 1945 te Haarlem
ongehuwd
gereformeerd
kantoorbediende te Middelburg
grafkuil R (gedenksteen 2)
35
Die overwint zal alles beërven. Openb. 21 :7

Bas van Beveren werkte als kantoorbediende bij 's Rijks belastingen in Middelburg en
woonde met zijn broer in een kosthuis in Nieuw- en St. Joosland. Begin maart 1943 gaf hij
om principiële redenen geen gehoor aan een oproep voor de verplichte Nederlandse
Arbeidsdienst. Omdat hij in mei 1943, in het kader van de jaarklassen-actie, ook geen
gehoor wilde geven aan de oproep voor tewerkstelling in Duitsland, dook hij onder in Rilland
Bath. Toen bleek dat hij daar niet langer kon blijven, trok hij in augustus naar Amsterdam.
Hier kwam hij in huis bij zijn zuster Lena Ligteringen-van Beveren, wier man sedert juni 1941
i.v.m. verzetsactiviteiten in gevangenschap in Natzweiler en Dachau verbleef. In Amsterdam
raakte Van Beveren betrokken bij het bezorgen van bonkaarten voor onderduikers en het
verspreiden van illegale lectuur, vooral de landelijke editie van ('Groot') Trouw. Vanaf eind
oktober 1944 werkte hij dagelijks mee aan het stencilen van een plaatselijke (nieuws)editie
van ('Klein') Trouw. Tegelijkertijd was hij in de hoofdstad een der hoofdverspreiders van dit
illegale blad. Op 16 januari 1945 werd hij, terwijl hij pakken Trouw bij zich had, gearresteerd
op een contactadres waar juist een inval door de Sipo had plaatsgevonden, en overgebracht
naar het HvB-Weteringschans. Op 12 februari 1945 werd hij in Haarlem gefusilleerd.
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