Scouts in het verzet

Nol Bueno de Mesquita

Arnold (Nol) Bueno de Mesquita is geboren op 23 februari 1908 in Amsterdam. Hij was de
zoon van Dick Aron Bueno de Mesquita, eigenaar van een meubelzaak, en Esther Isaac
Henriques Pimentel. Arnold werd interieurontwerper en eigenaar van het ‘bureau voor
Binnen-Architectuur’ aan de Nieuwe Heerengracht 123, een agentschap voor Metz & Co.
Arnold was actief binnen Scouting en in 1926 deed hij mee aan de 7e Gilwellcursus in
Ommen.
Arnold trouwde op 12 juni 1940 met Tertia Kolthoff. Nol en Ter waren Joods. Het kersverse
echtpaar Nol en Ter Bueno de Mesquita-Kolthoff raakte in de oorlog betrokken bij meerdere
verzetsgroepen die sabotageacties uitvoerden en onderduikers hielpen. Nol kreeg een
wapen in handen gedrukt en Ter was koerierster en bracht
pakketjes met munitie en valse persoonsbewijzen rond. Hun
twee dochtertjes zaten elders ondergedoken. Zijn broer Izaac is
in 1943 op 27-jarige leeftijd vermoord in Sobibor.
Na de bevrijding verliep de hereniging met de kinderen uiterst
moeizaam. Hij schreef over herinneringen aan Portugese joden
in Amsterdam.
Nol en Ter zijn gescheiden op 13 mei 1947. Na zijn scheiding
hertrouwde hij met Hanna Beata van Wijk. Hij is overleden op
15 maart 2002 in Amsterdam.
Journalist en historicus Ben Braber publiceerde in 2013 het boek This cannot
happen here, over joods verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij concludeerde
daarin dat er weinig bekend is over het verzet dat joden pleegden en dat we
om daar meer over te weten te komen moeten inzoomen op individuele joodse
verzetshelden. In 2015 schreef hij daarom het boek Waren mijn ogen een bron
van tranen, waarin hij de activiteiten van het echtpaar Nol en Ter Bueno de
Mesquita-Kolthoff uit Amsterdam beschrijft.
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