Scouts in het verzet

Elly den Haan-Groen
Nelia Apolonia (Elly) Groen is geboren op 30 oktober 1918 in Leiden.
Ze was de dochter van Johannes Jacobus Groen (1891-1949) en
Johanna Nelia Elisabeth Nieuwenhuizen Segaar (1897-1982). Elly
was vanaf haar 18de jaar actief binnen Scouting. Ze volgde een
zangopleiding. Ze trouwde met prof. Dirk den Haan (1920-2002). Hij
was hoogleraar in de huisartsgeneeskunde aan de Medische Faculteit
Rotterdam.
Tijdens de bezetting van Nederland was ze een koerierster voor het
verzet.
Van 1950 tot 1954 was ze districtscommissaresse van het Nederlandse
Padvindstersgilde (NPG) in Leiden. Bij haar verkiezing in het landelijk hoofdbestuur in 1956
verkoos men haar tot presidente van het Nederlands Padvindstersgilde. Ze was een van de
initiatiefneemsters tot samenwerking met de andere padvindersverenigingen waaruit het
landelijk overkoepelend orgaan Scouting Nederland zou ontstaan. Zij ontving in 1966 een
Zilvervis bij het 50 jarig Jubileum van de NPG. In 1968 werd “Trok”, zoals ze door haar
padvindsters werd genoemd, vijftig en nam ze afscheid als Presidente in de Leidse
Stadsgehoorzaal. Burgemeester Van der Willigen deelde haar benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau mee en sloot zich aan bij de lovende woorden van vele sprekers:
“U helpt de jeugd idealen te vormen en daarnaar te leven.” Ze gaf haar functie bij
het NPG op om zich meer op het wethouderschap te kunnen richten.
Samen met wat vrienden had ze veel kritiek op het Leidse stadsbestuur waarop ze besloot
om actief te worden in de lokale politiek. Ze was in 1966 kandidaat voor de VVD bij de
gemeenteraadsverkiezingen en werd niet alleen gekozen maar ook meteen wethouder. Op 6
september 1966 werd zij de eerste vrouw in het college van B & W in Leiden. In augustus
1976 werd zij benoemd tot burgemeester van de gemeente Voorburg (Zuid-Holland) en
daarmee was ze één van de eerste vrouwelijke burgemeesters van Zuid-Holland.
Op 12 maart 1998 overleed ze in Leiden.
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