Scouts in het verzet

Anton Planjer

Anton Planjer was de zoon van Jacobus Johannes Planjer en Gerardina Catharina Dirkse.
Hij had een jongere broer Jacobus (Jan) Bauke Johannes.
Anton is voortrekker en zijn broer Jan is aspirant roverscout (voortrekkersgast) bij de
Katwijkse Julianagroep.
Verschillende scouts uit de Julianagroep waren actief in het verzet zoals Huib van der
Maaden, Anton en Jan Planjer, Willem Vooys, Leen Bezemer, Aat Brouwer en Herman en
Maarten Lugthart. Een aantal van hen waren zoals Aat Brouwer, waren onderdeel van de
Brittenburggroep. Deze groep was een echte Katwijkse verzetsgroep, ondanks dat zij nooit
aangesloten zijn geweest bij de LO (Landelijke Organisatie).
Broer Jan is al in 1940 het verzet in gegaan in Katwijk. Op de Waalsdorpervlakte hadden zij
de taak om zo veel mogelijk al het Duitse afweergeschut te saboteren om ruim baan te
maken voor Engelse parachutisten.
In het logboek van de groep schrijft Schipper van der Maaden op 9 februari 1943: ‘Om kwart
over vier is Leen gearresteerd door de Gestapo. Uit school gehaald, nog even naar huis om
wat goed en per vrachtauto weg. Z'n moeder is naar Leiden geweest om hem nog even te
kunnen spreken. Daar was hij al weer over de eerste schok heen en had zich hersteld. Was
vol vertrouwen op de toekomst. Natuurlijk. Hij is padvinder en dat zegt genoeg. Er zouden
nog veel meer gearresteerd moeten zijn. Maar Anton en Jan zijn verdwenen. Onvindbaar. 's
Avonds spreek ik Bert nog. Ook die loopt niet veilig en wil onderduiken. Ik leg hem nog even
onze manier van contact houden uit. Hij zal vannacht ook niet thuis slapen voor de
zekerheid. Ook IJs is weg. Dat betekend, als het zo blijft een strop voor ons werk. Maar ook
dat zullen we wel weer te boven komen. want voor alles: geen angst! Kop helder houden,
weten wat we doen en geestelijk een rots blijven.’ Later zal de schipper hem vrij weten te
krijgen.
Anton hielp onder andere met het verbergen van onderduikers. Op 21 mei 1943 haalde
Anton twee joodse onderduikers die bij Schipper van der Maaden in huis zaten, op. Vlak
daarna stonden er twee Duitser en een NSB-er bij de schipper voor de deur.
Jan werd later in de oorlog verraden door een zgn. ‘goede vriend’. Deze leverde hem over
aan de S.D. Via kamp Amersfoort en concentratiekamp Buchenwald kwam hij in
concentratiekamp Natzweiler terecht als ‘Nacht und Nebel’-gevangene. Als de Amerikanen
Natzweiler naderen wordt het kamp begin september ontruimd. De gevangenen worden op
transport gesteld naar concentratiekamp Dachau bij München, een reis van ruim 400 km die
grotendeels lopend wordt afgelegd. Hij blijft daar tot de bevrijding op 29 april 1945.
De Scoutinggroep wordt na de oorlog hernoemd in Katwijkse Zeeverkenners.
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Meer informatie
Jacobus Bauke Johannes Planjer (1914 - 1994) - Genealogy (geni.com)
Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download (docplayer.nl)
Historie algemeen (historievankatwijk.nl)

Scouts in de oorlog

2

