Scouts in het verzet

Leo Frijda

Leo Herman Frijda werd geboren op 1 augustus 1923 in Amsterdam
Zijn lagere-schooltijd bracht hij door op de zogenaamde
‘Openluchtschool’ in Amsterdam-Zuid. Daarna ging hij naar het
Vossius-gymnasium.
Toen hij dertien jaar was, werd hij lid van Scouting bij de patrouille
Zeemeeuwen, waar hij binnen korte tijd de insignes kok, lichtmatroos,
roeier, musicus, gids, bootsmaat, hygiënist, openbare gezondheid,
zeiler, matroos en zijn groengele koorden behaalde. Hij werd ook
redacteur van De Spil, het blad van zijn groep. Na de oorlog werd in dit
tijdschrift over hem geschreven: ‘Leo is nooit een “gewoon” troeplid geweest. Hij was een
buitenbeentje, maar door zijn beminnelijk karakter en zijn geestige vondsten was hij toch een
graag gezien “broertje” in onze grote broederschap. Kenmerkend was zijn reden om te
stoppen met Scouting in maart 1939 toen hij 15 was. Als reden gaf hij op, een te veel van de
padvinderij verschillende politieke overtuiging te hebben. Dat was zijn grote fout. Met zijn
jeugdig enthousiasme gooide hij alles op zijn pas ontdekte politieke bewustzijn en vergat de
grote waarden van Scouting. Later heeft hij dat zelf erkend. Hij verzoende zich weer met zijn
oude troep.
Omdat hij Joods was, mocht Leo Frijda na zijn gymnasium-eindexamen op het Amsterdams
Lyceum in 1941 niet gaan studeren. Daarom ging hij als leerling medisch-analist werken in
het CIZ-laboratorium in Amsterdam. Leo en zijn vader leefden op gespannen voet. Leo
besloot daarom op kamers te gaan wonen in Aalsmeer, waar hij door de 8 jaar oudere
dochter des huizes, Mien Harmsen, zeer bewonderd werd om zijn gedichten en zijn kennis
van muziek. Na een paar maanden ging hij bij zijn schoolvriend Theo Hondius wonen op een
grote kamer aan de Herengracht. Hij kende hem van het Vossius waar Theo’s vader
conrector was. Samen met Hondius maakte hij plannen om in de herfst van 1941 naar
Engeland gaan. Het kopen van een boot was niet het grootste probleem. Om ongezien door
de duinen naar het strand komen, wel. Het plan werd opgegeven.
Ondertussen was Frijda actief in het verzet als lid van de links-radicale verzetsgroep CS-6
(genoemd naar Corellistraat 6 te Amsterdam). Hij maakt deel uit van de commandostructuur
van deze groep. Op 5 februari was hij samen met Jan Verleun, Scoutsleider uit Amsterdam,
betrokken bij de moord op luitenant-generaal Seyffardt, omdat die zich beschikbaar had
gesteld als commandant van het Nederlands Vrijwilligerslegioen, dat naar het Oostfront zou
gaan. Na deze liquidatie werden 600 studenten gearresteerd en naar Kamp Vught gebracht.
Frijda ontsprong deze dans. Een van de gearresteerde gijzelaars van scout Jan Buyser van
de Sint Jorisgroep in Den Haag.
Enkele weken later werkte Leo mee aan spoorwegsabotage in de Amsterdamse Rietlanden,
en in juni liquideerde hij twee Sipo-informanten: fietsenmaker B. Hoff en D. Blom, de laatste
samen met Hans Katan (schuilnaam Fred). Hij was verloofd met een Duits-joods meisje, dat
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als verpleegster in het Centraal-Israëlitisch Ziekenhuis werkt en zich in februari 1943 bij hem
op zijn onderduikadres voegt. Leo Frijda introduceert zijn verloofde Irma Seeling in het
verzetswerk en ze gaat als koerierster aan de slag.
Leo richtte met anderen het illegale literaire blad Lichting op, waarin hij schrijft onder het
pseudoniem Edgar Fossan. Dit blad is opgeheven in 1943. Na Leo's arrestatie op 19
augustus 1943 wordt ook zijn verloofde opgepakt, die door de SD werd gedwongen om voor
hen als informante te gaan werken. Dit deed ze. Ze was o.a. verantwoordelijk voor het
oprollen van de CS-6 verzetsgroep. Na de oorlog wordt ze tot 12 jaar gevangenisstraf
veroordeeld.
Leo werd met Hans Katan, de gebroeders Boissevain en 14
anderen CS-6 leden gevangen gezet in gevangenis
Weteringschans en door het Polizeistandgericht ter dood
veroordeeld. Hij werd op 1 oktober 1943 gefusilleerd in de
duinen bij Overveen. Leo ligt begraven op de
Eerebegraafplaats in Bloemendaal.
Op 23 april 1946, de eerste Sint Jorisdag na de
bevrijding, werd door het district Amsterdam op de
Eerebegraafplaats in Bloemendaal een
herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de vier
padvinders uit het district die hier begraven liggen:
Jacques Bak, Leo Frijda, Hans Schippers en Henk
Verwoerd.
Leo Frijda wordt sinds 1947 op een natuurstenen
plaquette in het Amsterdams Lyceum herdacht samen met 95 (oud)-docenten en (oud-)
leerlingen, die ook slachtoffer van de oorlog zijn.
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