Scouts in het verzet

Emile Wagenaar

Johannes Wilhelmus Emilius (Emile) Wagenaar is geboren op 22 mei 1921 in Alkmaar. Hij
was de broer van Herman Wagenaar.
In 1938 werd in Alkmaar de R.-K. Verkennersgroep Don Bosco opgericht. In oktober 1938
kwam Herman Wagenaar, die een belangrijke rol zou spelen in de verkennerij, met groot
verlof uit militaire dienst. Herman en Emile zorgden voor de eerste aanwas van de groep.
Volgens een verslag van een van de bijeenkomsten heeft Herman Wagenaar op 5 november
1938 aan vader en moeder Hoberg toestemming gevraagd voor de deelname van Hennie en
Jan. Samen met zijn broer Vaandrig Emile Wagenaar werd op 9 november 1938 de eerste
troepavond georganiseerd op het zolderkamertje van de Hopman aan de Stationsweg met
zes verkenners. Op 22 februari 1939 kwam het nieuwe houten clubhuis aan de Zandersloot
achter het huidige AZ-terrein gereed en was het zolderkamertje niet meer nodig. De
verkenners hebben niet lang van hun nieuwe hoofdkwartier kunnen genieten. Op 2 april
1941 verboden de Duitse bezetters de padvinderij. NSB-jongeren namen het clubgebouw
van de groep onmiddellijk in gebruik.
De verkennersgroep bleef toch doordraaien, alleen het uniform bleef in de kast. Een troep
van 24 verkenners ging ook nog op zomerkamp. De verschillende patrouilles waren
ondergebracht op locaties onder schuilnamen als: Knor Knor, Tok Tok en Boe Boe. In de
loop van 1942 en 1943 kwam aan de meeste activiteiten een einde, behoudens enkele
geheime patrouille-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werden plannen gesmeed
om het de NSB’ers en Jeugdstormers zo lastig mogelijk te maken.
Verschillende scouts uit Alkmaar worden actief in het verzet zoals Jan en Hennie Hoberg,
Nel Lind, André van Elburg, Gerard Veldman, Jaap Vlas, Herman Bak, Fritz Conijn, Doeko
Bosscher en Emile en Herman Wagenaar.
Hennie en Jan Hoberg moesten aan het begin van de oorlog onderduiken om aan de
arbeitseinsats te ontkomen. Hennie verdween in Amsterdam en Jan vond onderdak bij Emile
Wagenaar, waar hij ook op kantoor werkte.
Op 25 februari 1944 vond er een overval plaats op het stadhuis in Alkmaar. Jan en Hennie
Hoberg, Jaap Vlas, André van Elburg, Herman Wagenaar en Ton waren hier actief bij
betrokken. Deze jongens waren verkenner bij de Don Bosco groep met uitzondering van
Ton. Hij was actief bij een andere groep. Herman was hopman van de groep., Ze maakten
deel uit van de ondergrondse beweging die uit was op vernietiging van het bevolkingsregister
in hun stad. Onder leiding van Wagenaar beraamden ze de overval. Wekenlang had André
gespioneerd op het stadhuis en hij had – met hulp van een ambtenaar- een gedetailleerde
plattegrond van het stadhuis gemaakt. Het doel was om de kluis open te breken, het
bevolkingsregister te vernielen en formulieren, zegels en stempels voor persoonsbewijzen
mee te nemen waarbij het kantoor van Emile Wagenaar als uitvalsbasis werd gebruikt. De
avond voor de overval kwamen de jongens daar samen. Jaap en Andre hadden een paar

Scouts in de oorlog

1

dagen te voren al strozakken in het donker aangesleept, omdat ze wisten, dat het maandag
wel eens laat kon worden. De volgende avond zouden we versterking krijgen uit de
omgeving, zodat het voor ons met voldoende bewapening een kalm klusje zou worden. De
overval mislukte en het merendeel van de jongens is op tijd gewaarschuwd. Ze komen de
een na de ander op de afgesproken plaats, het kantoor van Emilie Wagenaar, aan. Jan
Hoberg werd gearresteerd en op het politiebureau op brute en lafhartige wijze mishandeld.
Hij wordt op 14 april 1944 op de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen gefusilleerd.
Emile trouwde na de oorlog in augustus 1945 in Alkmaar met Anna Maria Haring. Hij is
overleden op 10 januari 1993 in Sint Odiliënberg.
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