Scouts in het Verzet

Eugène Hooijer
Eugène Hooijer is geboren op 3 september 1918
in Oosterbeek. Hij was de zoon van Carel
Otto Hooijer en Marie Eugénie Dubois. Zijn
ouders zijn getrouwd op 11 maart 1915 in
Renkum. Hij had twee broers, Carel Rudolph
(augustus 1916) en Victor (Vic) Otto (december
1919).
Eugène en zijn broertje Vic waren actief bij Scouting. Vic wordt scoutsleiding in 1938 bij
groep 4 de Velpse Woudlopers van het district Groot Arnhem. Daar stopte hij in januari 1940.
In 1941 wonen Eugéne en Vic met hun ouders in Bloemendaal. Carel zit dan in Rotterdam.
Vic pleegde zelfmoord en overleed in Bloemendaal op 28 april 1941. Eugène was aan het
begin van de oorlog student.
Zijn opa was antropoloog Eugène Dubois. Hij was de ontdekker van
de Homo erectus en kocht landgoed De Bedelaar, verscholen in de
bossen tussen Haelen en Heythuysen in Limburg. Hier bouwde hij in
1910 een stenen villa met achthoekige toren. Hij bouwt in 1937 een
15 meter hoge uilen- en vleermuistoren. Speciaal om het geschikt te
maken als winterverblijf voor vleermuizen is er vanaf de begane
grond tot en met de bovenverdieping een schoorsteen aangebracht.
Opa Dubois was als pionier op het gebied van natuurbescherming
betrokken bij de nieuw opgerichte Nederlandsche Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten. Professor Dubois overleed in
december 1940.
Toen de Duitsers begonnen met de aanleg van kustverdedigingswerken in Bloemendaal
moest hij met zijn ouders evacueren. Op 28 januari 1943 gingen ze naar landgoed De
Bedelaar. Tijdens de oorlog hield zijn moeder een dagboek bij en ze werd actief in het
verzet. In maart kwam de eerste onderduiker naar het landgoed. Hij bleef drie weken en
Marie wilde het hier eigenlijk bij laten.
In maart 1943 nam de Duitse bezetter maatregelen tegen de bijna 15.000 studenten in
Nederland. De in de zomer van 1940 vrijgelaten militairen werden weer opgeroepen om in
krijgsgevangenschap te gaan. De studenten moesten beloven dat ze zich zouden 'onthouden
van iedere tegen het Duitse Rijk [...] gerichte handeling'. Hiervoor moesten ze een
loyaliteitsverklaring te tekenen. 85% van de studenten weigerden de verklaring te tekenen.
De bezetter arresteerde ongeveer 3.500 weigeraars, die naar Duitsland werden gestuurd. De
overige weigeraars doken onder. De meeste militairen gaven ook geen gehoor aan de
oproep en doken onder. Door een aantal van hen werd er bij het landgoed aangeklopt.
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Eugène dook als student onder op het landgoed. In mei vroegen twee militairen uit
Heythuysen onderdak en Eugène en zijn moeder besloten om hen in de toren onder te
brengen. Op 23 juni kwamen er twee padvindersvrienden van Eugene, Wim Bijl en Bob van
Beek uit Arnhem en ook zij doken onder in de toren. Van dennestammen werden bedden
gemaakt. In de toren is door Wim in de kap ‘Je Maintiendrai’ geschreven. Op het terrein werd
ook een schuilkelder gemaakt waar onderduikers zich bij onraad konden verstoppen. In
september was er onraad en Eugène werd opgepakt en naar Maastricht gebracht waar hij
werd verhoord. Hij had geen papieren en geen geld bij zich, maar de Duitsers niet naar hem
op zoek waren, lieten ze hem vrij. De onderduikers wisten te ontsnappen.
Een vriendin van Vic, Hannie, kwam logeren op het landgoed toen Wim en Bob er
ondergedoken zaten. Wim werd verliefd op haar en ze trouwden in de oorlog in Apeldoorn.
Naast mensen worden ook wapens op het landgoed verborgen. De plaatselijke
duikorganisatie kreeg met mevrouw Hooijer-Dubois een waardevolle medewerkster in haar
midden. Begin december 1943 werd haar gevraagd of de toren gebruikt kon worden als
tijdelijke huisvesting voor geallieerde vliegeniers en Franstalige krijgsgevangenen. De piloten
worden uit heel Nederland aangevoerd en in Limburg over de Belgische grens gebracht. De
krijgsgevangenen komen meestal op eigen gelegenheid uit Duitsland de grens over en
worden eveneens tot in België voortgeholpen. Zij blijven meestal maar een paar dagen.
Begin november 1944 krijgt mevr. Hooijer inkwartiering van plm. 100 Duitse militairen. Zij
houden verschrikkelijk huis, stelen (kostbaarheden, boeken, huisraad, levensmiddelen),
breken sloten open, kappen hout uit de bossen en vernielen alles. Dit alles onder steeds
heviger beschieting van de Geallieerden.
Eugène was niet alleen onderduiker maar raakte ook betrokken bij het verzet, net als zijn
broer Carel. Eugène zat bij een knokploeg en later bij de stoottroepen. Met deze troepen
ging hij na de oorlog naar Nederlands-Indië.
Na de oorlog is zijn moeder door de Amerikanen onderscheiden met de Medal of Freedom
with Bronze Palm en door de Britten met de King’s Medal for Courage in the Cause of
Freedom
Eugène trouwde na de oorlog met Anneke Ruben en ze kregen twee dochters. Hij was arts
in Duitsland. Hij overleed op 10 juli 1981 in Deventer en werd gecremeerd.
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