Scouts in het verzet

Aaltje Plinsinga-Kalma

Aaltje Kalma is geboren op 19 mei 1886 in Joure. Ze trouwde in 1910 met Wiert Plinsinga.
Ze kregen een zoon en een dochter. Het stel verhuisde naar Deventer waar haar man
Ontvanger der Belastingen was. Haar man overleed in 1930.
Aaltje was leidster een groep met Blauwe Vogels (Scouting voor gehandicapten) bij
Scouting. In de jaren dertig is ze via Scouting bevriend geraakt met een Joodse vrouw. Ze
hielden contact en de vrouw ging na haar huwelijk met een Joodse man in Amsterdam
wonen.
Tijdens de bezettingsjaren woonde de weduwe Aaltje PlinsingaKalma in het huis aan de Zwolseweg 100 in Deventer. Na een
razzia tijdens de oorlog zocht de joodse vrouw een heenkomen
elders, en tenslotte klopte zij in de herfst van 1943 met haar
man bij Aaltje aan. Daar konden ze blijven achter een luik op de
zolder. Zij hebben de oorlog overleefd, kregen na de bevrijding
twee kinderen en konden bij Aaltje blijven wonen zijn totdat zij
in 1950 eigen woonruimte kregen. In het Archief Joodse
Gemeente blijkt uit een van de verklaringen van onderduikers
en hun kwartiergevers (1947) dat de gemeente Deventer
achteraf een bedrag van fl. 780,- aan Aaltje heeft uitgekeerd
voor de verzorging van deze onderduikers van 17 september
1944 tot 15 mei 45.
Aaltje overleed op 1 juni 1984 en ligt begraven op begraafplaats Steenbrugge in Deventer.
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