Scouts in het Verzet

Wim Bijl
Bijl is geboren in Arnhem. Hij was de zoon van Vincent Bijl en Anna
Cornelia Maria Burgers. Zijn ouders trouwden in 1914 in Arnhem. Hij
had 1 zus, Elsa.
Wim was scout bij Groep 4, de Velpse Woudlopers in Arnhem. Hij
kende daar Victor Otto en Eugène Hooijer. Victor Otto werd
scoutsleiding in 1938. Daar stopte hij in januari 1940. Vic had in Oosterbeek een vriendin,
Hannie Vos. Ook Piet Dalmeijer was lid van deze groep.
De opa van Eugène en Vic was antropoloog Eugène Dubois, de
ontdekker van de Homo erectus. Hij was eigenaar van landgoed De
Bedelaar, verscholen in de bossen tussen Haelen en Heythuysen in
Limburg. Op het landgoed bouwde hij in 1937 een 15 meter hoge
uilen- en vleermuistoren. Zijn opa overleed in 1940. Familie Hooijer
woonde vlak voor de oorlog in Bloemendaal maar moesten
evacueren oen de Duitsers begonnen met de aanleg van
kustverdedigingswerken. Ze verhuisden naar het landgoed.
In maart 1943 nam de Duitse bezetter maatregelen tegen de bijna
15.000 studenten in Nederland. 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.
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 1943 kwamen Bob van Beek en Wim Bijl, de twee padvindersvrienden
van Eugene uit Arnhem en ook zij doken onder in de toren. Van dennestammen werden
bedden gemaakt. Het waren. In de toren heeft Wim in de kap een tekst van Willem van
Oranje uit 1562 geschreven; ‘Je Maintiendrai’. Eten deden zij in de villa en in het groene
huis. Naderhand heeft hij ook nog een tijdje in de villa gewoond. Overdag hield men zich
vooral schuil. 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. Marie, de moeder van Eugene, was actief in het verzet en liet vaker
onderduikers, piloten en ontsnapte krijgsgevangen op haar landgoed onderduiken als ze
onderweg waren naar bevrijd gebied.
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Hannie werd na de zelfmoord van Vic door de familie Hooijer opgevangen en kwam logeren
op De Bedelaar toen Wim en Bob daar waren ondergedoken. Wim en Hannie werden
verliefd en trouwden later in de oorlog in Apeldoorn. Ze kregen vijf kinderen. Wim werd
architect en woonde na de oorlog in Arnhem. Hij overleed in 2008.
Na de oorlog is Marie Dubois 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
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Willem van Oranje schreef in een brief in 1562. Vincent schreef deze tekst in de toren maar liet l' honneur weg.
Je maintiendrai la vertu et noblesse
Je maintiendrai de mon nom la haultesse
Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loi
De Dieu, du Roy, de mes amis et moy
Ik zal handhaven de deugd en adeldom
Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam
Ik zal handhaven de eer, het geloof en de wet
van God, van de Koning, van mijn vrienden en mij.
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