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Ze waren naar de Oudheidkamer gekomen omdat ze meer wilden weten over het 
onderduikadres in Eemnes, waar Elisabeth een groot deel van de Tweede Wereld-
oorlog had doorgebracht. 
 
Het bleek al snel dat het ging om het huis van de familie Willem Mol op Kerkstraat 
18. We wisselden wat informatie uit en beloofden elkaar op de hoogte te houden 
van verder onderzoek. Dochter Myra zou graag een boek willen schrijven over het 
leven van haar moeder. 
 
Op de valreep kwam Elisabeth nog met een heel bijzondere vraag: ze had in het 
huis van de familie Mol ondergedoken gezeten met twee jongens: Jaap en Fred. 
De laatste, Fred Witsenhuijsen, was een joodse jongen. Hij had de oorlog over-
leefd en ze had hem al meer dan 60 jaar niet meer gezien. Ze vroeg me of ik hem 
voor haar wilde opsporen. 
 
Het leek me een onmogelijke opgave! Tegen zo’n vriendelijke oude dame kon ik 
echter geen NEE zeggen. Ik beloofde dus mijn best te doen maar gaf geen enkele 
garantie op succes. Als hij nog leefde, zou Fred immers al tegen de 90 lopen! 
 
Opnieuw op een zaterdagmiddag, enkele weken later, ontmoette ik John Kappers 
uit Baarn, zoon van Sientje Mol, die weer een dochter was van Willem Mol, bij 

Heel af en toe kan een mens iets wonderlijks meemaken in het 
leven. Dat is mij het afgelopen jaar overkomen.  
Het begon op 5 juni 2010. Het was een zaterdagmiddag en ik zat in 
de Oudheidkamer te werken totdat er plotseling een 83-jarige 
Amerikaanse dame binnenstapte, samen met haar dochter. Ze 
stelden zich voor als Elisabeth Jans, geboren Van Bregt en Myra Jans. 
Elisabeth gaf aan dat ze in Nederland was opgegroeid en sinds 1958 
in de Verenigde Staten woonde. 

ELISABETH JANS-VAN BREGT EN FRED WITSENHUIJSEN 
 

Het levensverhaal van twee  
onderduikers in Eemnes HENK VAN HEES 
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wie Elisabeth en Fred 
waren ondergedoken. 
Zijn moeder was al 
overleden maar John 
bevestigde de verhalen 
en gaf me zelfs enkele 
foto’s. Hij kon me ech-
ter niet vertellen of Fred 
nog leefde. 
Inmiddels was ik bezig 
met mijn onderzoek. 
Fred Witsenhuijsen zou 
in Den Haag gewoond 
hebben. Na wat gesteg-
gel vond ik in het ge-
meentearchief van Den 
Haag zijn geboorteda-
tum (8 oktober 1924) 
en zijn woonadressen. 
Verder kwam ik niet! 
Via dochter Myra ver-
nam ik toen dat Fred 
waarschijnlijk naar 
Australië geëmigreerd 
was. Toen leek het me 
helemaal een onmogelijke opgave te worden om hem nog terug te vinden! 
Ik riep de hulp in van Wiebe van IJken, die zeer geroutineerd is met de computer. 
Hij begon te Google-en op Fred Witsenhuijsen en Australië. Na diverse pogingen 
vond hij zowaar een Fred Witsenhuijsen, verbonden aan een Bridgeclub In 
Queensland, Australië. Op de site van deze club vond Wiebe het adres en tele-
foonnummer van Fred. Hij stuurde het door naar Elisabeth en Myra in Denver in 
de V.S. Zij namen contact op met Fred en inderdaad: HET WAS RAAK!!! Na 60 
jaar hadden de twee voormalige onderduikers uit Eemnes weer contact met elkaar. 
Het wonder was geschied! Maar daar bleef het niet bij! 
 
Het klikte zo goed dat Elisabeth (bijna 84) en Fred (86) de stoute schoenen aan-
trokken en het plan maakten om elkaar te gaan ontmoeten in Nederland. Fred in 

Boven v.l.n.r. oom Joseph Hekster (geb. 1878), tante Mietje 
Hekster (1885-1943) en Simon Hekster (1855-1922), grootva-
der van Fred. Voor v.l.n.r. Lucie, tweede vrouw van Joseph 
Hekster, Kitty Hekster, dochter van Joseph, Sippora Hekster-
Kokernoot (1855-1925), grootmoeder van Fred.  
Foto ca. 1910 
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het gezelschap van zijn dochter Juliet en zoon Max; Elisabeth in gezelschap van 
dochter Myra en hond Quincy. Inmiddels was duidelijk geworden dat Jaap, de 
derde onderduiker, was overleden. 
 
Deze wonderlijke hereniging is in Eemnes werkelijkheid geworden van 14 tot en 

Voorste rij zittend en de kinderen staand, v.l.n.r. onbekend, onbekend, Lien Witsenhuijsen 
(1905-1942) dochter van Levie, onbekend, Lien Witsenhuijsen (1908-1944) dochter van 
Alexander, Kitty Hekster, dochter van Joseph, het bruidspaar, Simon Hekster (1855-1922) 
met voor zich André Hekster, zoon van Joseph, Sippora Hekster-Kokernoot (1855-1925), 
Fie Witsenhuijsen (1907-1974) dochter van Alexander, Klaartje Hekster (1874-1950) en 
haar man Abraham Rodrigues Lopes (1868-1931) met voor zich Fie Witsenhuijsen (1908-
1942) dochter van Levie. 
Tweede rij van voren, staand v.l.n.r. Alexander Witsenhuijsen (1876-1935) en zijn vrouw 
Keetje Hekster (1879-1931), onbekende vrouw, bruidspaar, Elisabeth Rodrigues Lopes 
(1899-1980)dochter van Klaartje Hekster, schuin achter haar Emma Vogelstein (1880-1943)
vrouw van Aäron Hekster, vervolgens op de tweede rij haar man Aäron Hekster (1876-
1940), Lucie, de tweede vrouw van Joseph Hekster, die rechts van haar staat en Esther 
Hekster (1882-1943), de vrouw van Levie (Lou) Witsenhuijsen en moeder van Fred. 
Op de derde rij geheel rechts achter Joseph Hekster: Levie Witsenhuijsen (1870-1941) va-
der van Fred. 

Foto gemaakt te Amsterdam op 17 augustus 1911 t.g.v. het huwelijk van Mietje Hekster 
(1885-1943) en Jacob Drukker (1880-1943). 
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met 17 september jl. Tijdens dit bezoek heb ik Elisabeth en Fred gedurende 5 uren 
geïnterviewd. Het nu volgende artikel is een neerslag van dit voor mij zo bijzon-
der boeiende interview. 
 
Eerst volgt een korte kennismaking met de drie hoofdpersonen uit dit onderduik-
verhaal: Fred Witsenhuijsen, Elisabeth Jans-van Bregt en Jaap Huismans. Vervol-
gens vertellen Fred en Elisabeth hoe het hen tijdens de oorlog is vergaan. Daarna 
volgt ook nog een impressie van hun lange leven na 1945. 
 
 
DE JEUGD VAN FRED WITSENHUIJSEN 
 
Fred Witsenhuijsen is geboren op 8 oktober 1924 in de Oppert in Rotterdam. Hij 
maakte deel uit van een joodse familie. Zijn moeder was Esther Hekster (1882– 
1943) en zijn vader was Lou (Levie) Witsenhuijsen (1870–1941). Beide ouders 

Lou Witsenhuijsen en zijn vrouw Esther Hekster met hun dochters Fie en Lien.  
Foto ca. 1910. 
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kwamen uit Amsterdams joodse fami-
lies. Rond 1750 was een voorvader van 
de Witsenhuijsens vanuit het Duitse 
Witzenhausen naar Amsterdam geko-
men. Deze familie kende vooral koop-
lieden. De meeste broers en zussen van 
vader Levie hadden zich in het begin 
van de 20e eeuw vanuit Amsterdam in 
Rotterdam gevestigd. De familie Heks-
ter, ook uit Duitsland afkomstig, was 
meer een familie van diamantslijpers 
en -handelaars. De vader van Fred had 
een soort bedrijf, waar gaslichten ver-
kocht werden. 
Fred had twee zusters; toen hij geboren 
werd, was Celine (Lien) 19 jaar en Sop-
hie (Fie) 17 jaar. Daarom werd hij ook 
wel het kind met de drie moeders ge-
noemd en als gevolg daarvan is hij ver-
moedelijk een beetje verwend. 
 
Een paar jaar later leerde zus Lien een 
man kennen: Johannes Willem Fransz 
uit Nederlands-Indië.  

Ze werden verliefd en wilden trouwen maar hij moest terug naar Indië en daarom 
is Lien in 1927 in Rotterdam met de handschoen getrouwd en kort daarna ook 
naar Indië vertrokken. 
Op 3-jarige leeftijd kreeg Fred zware bronchitis. De huisarts adviseerde de familie 
om naar Scheveningen te verhuizen omdat de zeelucht goed zou zijn voor de klei-
ne jongen. Op 4 mei 1928 vestigde het gezin zich daar in de Jurriaan Kockstraat 
op de eerste verdieping op nummer 21. 
In 1929 ging zus Fie ook naar Nederlands-Indië. Ze vond een onderkomen vlak bij 
zus Lien en kreeg er een kantoorbaan. Fred was vanaf toen alleen met zijn ouders. 
 
In 1932 verhuisde het gezin naar Amsterdam omdat daar nog veel familie woon-
de. Fred doorliep er verder de lagere school. In 1933 kwam zus Lien in haar eentje 
met verlof vanuit Indië naar Amsterdam. Toen ze een maand of twee, drie hier 

Fred Witsenhuijsen, in 1929 gefotografeerd 
op 5-jarige leeftijd. 
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was, hoorde ze van haar zus Fie dat haar man een verhouding had met een andere 
vrouw. Dat was voor haar genoeg om echtscheiding aan te vragen en ze bleef toen 
voorgoed in Nederland. In 1936 kwam Fie ook definitief terug in ons land. Het ge-
zin was weer herenigd. Vader Levie was niet meer in staat om te werken; Lien en 
Fie werden kostwinners en omdat ze makkelijker een baantje kregen in Den Haag 
is de hele familie in augustus 1936 weer verhuisd naar de hofstad. 

Foto gemaakt te Amsterdam op 5 juli 1933 t.g.v. het huwelijk van Celine Witsenhuijsen, 
dochter van Alexander  Witsenhuijsen en Keetje Hekster met Abraham Ferro. 

Op de voorgrond: v.l.n.r. Fred Witsenhuijsen (geb. 1924) in matrozenpak, broer van Abra-
ham Ferro, onbekend meisje. 
Zittend v.l.n.r. Esther Cohen Paraira en Joseph Ferro, ouders van de bruidegom, de bruid 
Celine Witsenhuijsen (1908-1944), de bruidegom Abraham Ferro (1898-1942), Esther Wit-
senhuijsen-Hekster (1882-1943), Sientje Witsenhuijsen-Sarluij (1849-1935), grootmoeder 
van de bruid. 
Staand: derde persoon van links is Alexander Witsenhuijsen (1876-1935), vader van de 
bruid, daarnaast zijn dochter Fie Witsenhuijsen (1907-1974) en haar man Jo Scheffer (1907-
1985) en geheel rechts Lou/Levie Witsenhuijsen (1870-1941) vader van Fred. 



178 HKE jaargang 33 

Versie: definitief 
Datum:  21-11-2011 

Fred ging toen juist naar de middelbare school om de 5-jarige HBS te volgen. De 
familie woonde op Populierstraat 89 en Fred kwam op de nabijgelegen HBS Beek-
laan. Een jaar later, in september 1937, volgde een verhuizing naar Oudemans-
straat 404. Fred verkaste toen naar de HBS Raamstraat. In 1940 verhuisde de fami-
lie opnieuw en nu naar het adres Obrechtstraat 526. Op de HBS Raamstraat heeft 
Fred in juli 1941 de vierde klas afgerond. Inmiddels hadden de Duitsers Neder-
land bezet en in 1941 kwam er de bepaling dat alle joodse kinderen hun school 
moesten verlaten en op een speciale Joodse School werden geplaatst. Zo kwam 
Fred op de Joodse School in Den Haag voor zijn laatste jaar. Hij heeft daar in juni 
1942 nog net zijn diploma HBS kunnen halen want kort daarna begonnen de de-
portaties en werd zijn school gesloten. 
Vader Levie Witsenhuijsen was inmiddels op 16 november 1941 thuis in Den 
Haag in vrede overleden. 
 
 
DE JEUGD VAN ELISABETH JANS-VAN BREGT 
 
Elisabeth (Lies) van Bregt is op 2 juli 1927 geboren in de Gerrit Witsestraat 6 in 
Spoorwijk, een vooroorlogse stadswijk van Den Haag (stadsdeel Laak). Haar ou-
ders waren: Anna Bleeker (1896-1980) en Adriaan van Bregt (1897-1968). Elisa-
beth had geen broers of zussen. Haar vader werkte eerst bij de HTM (Haagse 
Tramweg Maatschappij); later is hij zijn eigen zaak begonnen waar hij elektrische 
apparaten e.d. verkocht.  
 
De vader van Elisabeth was een heel bijzondere man: een streng gelovig rooms-
katholiek, die heel gezond leefde. Elke ochtend ging hij op zijn motor naar Sche-
veningen voor een duik in de koude zee. Elisabeth moest al gauw mee. Ze deden 
dan gymnastiek bij de zee. Vader Adriaan at geen vlees en was altijd bewust bezig 
met gezond eten. 
 
Toen Elisabeth vijf jaar was, verhuisde het gezin naar het echte Den Haag: naar het 
adres Hildebrandplein 45. Na twee andere verhuizingen werd het adres in 1939 
Drebbelstraat 18. Haar vader wilde kleiner gaan wonen omdat hij vallende ziekte 
had gekregen. Haar ouders zouden daar blijven wonen tot hun overlijden.  
 
In datzelfde jaar 1939 ging Elisabeth naar de Beatrix MULO in Den Haag. Zo on-
geveer vanaf haar 14e jaar moest ze in de vakantietijd van haar moeder gaan wer-
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ken. Ze kreeg een baantje bij een opti-
cien aan het Spui. Ze bleef haar MULO
-opleiding volgen tot 1942. Toen heeft 
ze de studie onderbroken in verband 
met de oorlogssituatie. Ze was op dat 
moment 15 jaar! 
 
 
DE JEUGD VAN JAAP HUISMANS 
 
Jaap Huismans is geboren op 29 mei 
1922 in Rotterdam. Zijn vader was Wil-
helmus Dionisius Andreas Huismans, 
toneelspeler van beroep en zijn moe-
der heette  Jacoba Johanna Rieff. Jaap 
had nog een 15 jaar oudere broer, die 
Wim heette en een 20 jaar oudere zus. 
Het was een rooms-katholieke familie. 
In 1927 vestigde het gezin zich in Den 
Haag en op 5 september 1934 werd 
daar de woning Oudemansstraat 382 
betrokken. 
Jaap volgde een opleiding aan de ambachtsschool en had grote belangstelling  
voor het ambachtelijke werk van de drukkerij. Na het uitbreken van de oorlog 
moet hij al gauw contacten binnen het verzet gekregen hebben, ook al was hij nog 
maar 18 jaar! 
 
 
HOE HET CONTACT ONTSTOND TUSSEN FRED WITSENHUIJSEN EN JAAP HUISMANS 
 
Fred moet rond 1938 contact met Jaap gekregen hebben. Ze woonden op dat mo-
ment allebei in de Oudemansstraat, vlakbij elkaar. Jaap ging naar de ambachts-
school en Fred naar de HBS. Ze gingen allebei op de fiets en verlieten vaak op het-
zelfde moment hun huis. Zo hebben ze kennisgemaakt en het is een vriendschap 
voor altijd geworden! Ze waren elkaars beste vrienden! 
 
Na de eerst contacten op de fiets kwamen de jongens bij elkaar thuis. Ze brachten 

Celine (Lien) Witsenhuijsen (1905-1942) 
oudste zuster van Fred. 
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heel veel tijd samen door. Geregeld fietsten ze met elkaar o.a. in Rijswijk en om-
geving en ook wel eens naar Delft. 
 
 
HOE HET CONTACT ONTSTOND TUSSEN ELISABETH VAN BREGT EN JAAP HUISMANS 
 
Het moet halverwege het jaar 1941 geweest zijn. Elisabeth was 14 jaar en liep in 
de zomer elke morgen van huis naar haar werk bij de opticien aan het Spui. Op 
een gegeven moment had ze het gevoel dat iemand achter haar bleef lopen. Dat 
ging een paar dagen zo door en toen durfde ze pas achterom te kijken! Ze had 

V.l.n.r. Elisabeth van Bregt (geb. 1927), 
Adriaan van Bregt (1897-1968), Anna van 
Bregt-Bleeker (1896-1980) en een bevriend 
Belgisch echtpaar. Foto ca 1940. 

Elisabeth (Lies) van Bregt, 14 jaar oud.  
Foto 1941. 
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echter niet de moed om iets te zeggen en de jongen, die haar volgde, ook niet! Pas 
enkele dagen later kwam de jongen naast haar lopen, begon te praten over het 
weer en toen was het ijs ontdooid. Die jongen was Jaap Huismans en hij vroeg Eli-
sabeth al gauw mee uit. 
Zo ontstond een kalverliefde. 
 
In die tijd ondervond Elisabeth thuis de nodige moeilijkheden. Ze zegt er zelf het 
volgende over:  

“Ik was nog heel jong, 14 jaar. Mijn ouders vonden het niet goed dat ik dit 
soort contacten had. Mijn vader in het bijzonder had een vreselijke hekel aan 
Jaap. Ik was zijn enig kind en hij vond me nog te jong voor zo’n relatie. Als ik 
er nu goed over nadenk was er niet één jongen goed genoeg voor mij. Bij 
iedereen, die ik ontmoette, zei hij dat ik te jong was. Ik ging er tegenin. Ik ging 
in het geheim mijn eigen gang”. 

 
 
VANAF AUGUSTUS 1942 VERANDERDE ALLES 
 
Fred en zijn zussen Lien en Fie kregen op zondag 16 augustus 1942 een oproep 
om zich te melden voor transport naar Westerbork. Zijn moeder kreeg geen op-
roep omdat ze niet helemaal in orde was. Fred en zijn zussen moesten zich op 19 
augustus om middernacht melden bij het Hollands Spoor in Den Haag. Lien en Fie 
gingen. FRED GING NIET. Heel bijzonder voor een jongen van zeventien jaar dat 
hij toen zo zijn eigen weg koos! 
Fred: 

“Waarom ik niet gegaan ben, dat kan ik eigenlijk niet zeggen; of ik daar een 
voorgevoel van had, dat zo mijn dood zou kunnen komen, dat weet ik niet. 
Want in die tijd wisten mensen niet veel van concentratiekampen af en van wat 
daar gebeurde. Je hoorde geruchten; je wist niets zeker”.  

 
Op de 18e augustus 1942 nam Fred contact op met zijn vriend Jaap. 
Fred: 

“Jaap heeft me geholpen bij het onderduiken. Ik heb eerst 27 dagen in een kast 
op een zolder gezeten. Dat was bij een gemeenschappelijke vriend, die Wieger 
Mensonides heette. (geboren Soerabaja 6 januari 1926) Jaap en ik kenden hem 
al enkele jaren. Ik geloof dat zijn vader uit Friesland kwam. Wieger woonde 
dicht bij ons, om de hoek op de Boddaertstraat 31. Toen ik daar kwam, waren 
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zijn ouders weg, met vakantie. De eerst dagen heb ik gewoon in dat huis geze-
ten en daar rondgelopen. Toen zijn ouders terugkwamen, dacht Wieger dat zij 
het niet goed zouden vinden dat ik daar was. Hij heeft daar toen nooit met zijn 
ouders over gepraat en merkwaardigerwijze al die 27 dagen dat ik daar in die 
kast heb gezeten, hebben die ouders daar nooit iets van gemerkt. Wieger 
bracht mij van tijd tot tijd wat voedsel. Ik had er niet veel ruimte. Het was net 
een soort doodskist. Ik had net genoeg ruimte om languit te liggen en te gaan 
zitten. En dan had ik dat dak boven mij. Er was geen licht! Als je de deur open-
de, zag je eerst wat kasten. Het zat zo in elkaar dat je nooit zou denken, dat ik 
daar achter lag. Daar kan ik een boek over schrijven, over die 27 dagen! Ik heb 
het daar warm gehad, ik heb het koud gehad. Ik ben daar ingegaan met wat 
bruine bonen. En na een paar dagen moest ik daarvan overgeven. Ik zat in de 
kast op de tweede etage. Ik kan me herinneren dat ik toen midden in de nacht 
naar de eerste etage ging, waar Wieger sliep. Ik heb hem wakker gemaakt en ik 
heb gezegd: “Ik kan hier niet meer blijven”. Hij heeft toen de rotzooi opge-
ruimd en hij heeft me ervan overtuigd dat ik toch maar weer terug moest gaan. 
Dat heb ik gedaan; ik kon niets anders doen!” 

 
In deze periode ontstond het contact tussen Fred en Elisabeth. 
Elisabeth: 

 “Op een keer zei Jaap tegen mij: “Ik heb een vriend en die moet een ster dra-
gen; zou jij af en toe naast hem willen zitten op een bankje in het park? Ik zei: 
“Ja, natuurlijk!”. Hiermee gaf ik aan dat ik hem accepteerde, ook al droeg hij 
een Davidsster”.  

 
De situatie in de kast in de Boddaertstraat werd penibel. Er moest wat anders gere-
geld worden.  
Fred: 

“Inmiddels  heeft Jaap gedurende die 27 dagen  geprobeerd  om twee dingen 
voor mij te doen; hij is daarin geslaagd. Ten eerste regelde hij een vals per-
soonsbewijs voor mij. Ik nam de identiteit aan van Cornelis van der Peppel uit 
Rotterdam; die werkte bij Wilton-Feijenoord en hij was drie jaar ouder dan ik. 
Dat gaf niet zoveel omdat ik er misschien wel een beetje ouder uitzag dan ik 
was. Ten tweede heeft Jaap voor mij ook een veiliger onderduikadres gevon-
den. Toen zijn Jaap en ik daar op een goede dag heen gegaan; eerst met de 
trein naar Amersfoort en toen met de fiets naar Achterveld. Dat was een klein 
dorp op het platteland. Daar woonden in een huis op het adres Postweg 17 
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drie ongetrouwde zusters van mid-
delbare leeftijd. Dat waren Niesje 
van Voorthuizen (1884-1955), Dirk-
je van Voorthuizen (1890-1958) en 
Keetje van Voorthuizen (1898-
1962). En toen ik daar kwam, toen 
waren er al andere joodse families. 
De gezusters hadden daar ca. 20 
joodse onderduikers tot begin 1943. 
Toen waarschuwde de plaatselijke 
veldwachter de drie vrouwen dat de 
dorpelingen over “de gasten” be-
gonnen te spreken. Vervolgens heb-
ben de gezusters alle gasten, behal-
ve mij, gevraagd om een ander 
adres te zoeken. Daarna bleef ik al-
tijd verscholen als er bezoekers 
kwamen. Ik herinner me dat mijn 
oude voetbalclub Quick eens naar 
Scherpenzeel kwam voor een 
vriendschappelijke wedstrijd. Ik ben 
daar naar gaan kijken maar zorgde 
ervoor dat de spelers me niet konden zien! Quick won met 7-2! De gezusters 
waren gereformeerd; ’s avonds schaakte ik soms met de zoon van de domi-
nee”. 

 
Jaap moet wel de nodige contacten o.a. binnen het verzet gehad hebben. Zo kon 
hij een vals persoonsbewijs en een onderduikadres voor Fred regelen. 
Elisabeth: 

“We hebben nooit geweten hoe Jaap aan dat onderduikadres is gekomen”. 
Fred: 

“Ik heb het hem nooit gevraagd en hij heeft het me nooit gezegd ook”. 
Elisabeth: 

“Ik vind het jammer want toen ik hem de laatste keer ontmoet had, had ik het 
hem willen vragen maar ik ben het helemaal vergeten. Jaap was actief in het 
verzet! Dat was toen het hoofdonderwerp waarmee hij zich bezighield! Ik weet 
ook niet hoe hij in het verzet verzeild is geraakt. Dat was allemaal geheim! Ik 

Elisabeth (Lies) van Bregt, 18 jaar oud.  
Foto uit 1945. 
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weet alleen dat hij met die bonnen bezig was. Ook had hij contacten met men-
sen die hem aan vervalste persoonsbewijzen hielpen”. 

Fred: 
“Hij ging een persoonsbewijs kopen en dan moest de foto veranderd worden. 
Dat kreeg Jaap voor elkaar”. 

Elisabeth: 
“Ik wist ook niet met welke mensen hij daarvoor contact had. Hij hield dat stil. 
In die tijd was het maar het beste om niets te weten”.  

Fred: 
“Zo weinig mogelijk!”  

 
Bij Elisabeth thuis was de spanning ondertussen steeds hoger opgelopen. 
Elisabeth: 

“Met mijn vader ging het steeds moeizamer. Hij was een strenge katholiek en 
hij wilde dat geloof aan mij opdringen. Hij zei elke dag maar: “Je moet dit 
doen en je moet dat doen”. Hij wilde mij maar dwingen. Als hij zijn zin niet 
kreeg, volgde er soms een uitbarsting. Ik zocht dan mijn toevlucht bij Jaap, bij 
wie ik een goede uitlaatklep vond. Mijn vader had een hekel aan Jaap. Maar 
Jaap was mijn vriendje; hij was goed voor mij en begreep mij. Hij ving mij op 
in die moeilijke situaties. We waren als broer en zus! En toen heeft hij mij ook 
geholpen”.  

 
Die hulp hield in dat Jaap haar meenam naar Achterveld zonder haar ouders daar-
van in kennis te stellen. Het leek erop dat Jaap het beter vond dat Fred naar een 
ander onderduikadres zou gaan. Jaap en Lies reisden per trein naar Amersfoort en 
fietsten vandaar naar Achterveld. Lies achterop bij Jaap. Bij de gezusters Van 
Voorthuizen moet het besluit gevallen zijn om als drietal naar een ander onder-
duikadres te gaan. Het was mei 1943. Lies (16 jaar) wilde haar ouders ontlopen. 
Jaap (21 jaar) wilde voorkomen dat hij in Duitsland moest gaan werken en hij wil-
de ondergrondse activiteiten opzetten, waarbij Lies kon helpen. Fred (19 jaar)
moest als joodse jongen helemaal buiten beeld blijven. Fred besloot om voor het 
drietal de hulp in te roepen van een nicht in Blaricum. 
 
Het moet in de namiddag geweest zijn, ergens in mei 1943 toen het drietal op de 
fiets Achterveld verliet. Een deel van de nacht hebben ze slapend in een greppel 
langs de weg doorgebracht. De volgende ochtend kwamen ze aan bij een villa in 
Blaricum met het adres Prof. Van Reeslaan 9. Daar woonde de toen 36-jarige Fie 
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(Sophie) Witsenhuijsen. Ze was de dochter van Alexander Witsenhuijsen (broer 
van de vader van Fred) en van Keetje Hekster (zus van zijn moeder). Ze was dus 
van twee kanten een nicht van Fred. Ze was in 1929 getrouwd met Jo (Johannes) 
Scheffer, die niet joods was. Dit gemengde huwelijk zorgde ervoor dat nicht Fie en 
zoontje Ron tot dan toe niet door de Duitsers opgepakt waren. Jo Scheffer was di-
recteur bij het joodse bedrijf Hollandia Kattenburg, een confectiebedrijf. Door 
Duitse legerorders te produceren wist hij zijn vrouw en zoon te beschermen. Fred, 
Jaap en Lies riepen de hulp van Fie en haar man in. De Scheffers hadden toen een 
kindermeisje dat uit Eemnes kwam. Ze heette Sientje Mol. Fie heeft haar gevraagd 
of zij een onderduikadres voor het drietal zou weten. Sientje heeft daarop over-
legd met haar ouders en die waren bereid om Fred, Lies en Jaap op te vangen. 
 
 
ONDERDUIKEN IN EEMNES 
 
Zo arriveerde het drietal op een meidag van het jaar 1943 bij Willem Mol (1867-
1962) en zijn vrouw Willempje Mol-van Middendorp (1893-1965). Ze woonden 
in een boerderij-achtige woning ten westen van de Ned. Hervormde kerk van 
Eemnes-Buiten op het adres Kerkstraat 18. De familie was Nederlands Hervormd. 
Het gezin bestond uit 14 kinderen. In 1943 waren al vier kinderen het huis uit en 
was er één overleden. Naast de ouders woonden er in het huisje dus negen kinde-
ren. De oudste was Riek, op dat moment 23 jaar en de jongste was Gerrit, op dat 
moment 11 jaar. Met de drie onderduikers erbij verbleven er in het huisje toen  
14 personen! 
 
Fred en Elisabeth omschrijven hun nieuwe situatie als volgt: 
Fred: 

“We werden zeer hartelijk ontvangen door de familie Mol. Verder kan ik me 
niet zoveel herinneren van de eerste dag. Waar we ook terecht gekomen wa-
ren, ik had het te aanvaarden. Het had veel slechter kunnen zijn. Het moest zo 
zijn”. 

Elisabeth: 
“Ik kan het me nog goed herinneren dat we daar kwamen. Ik kwam van Den 
Haag en ik was nog nooit op het platteland geweest, op een boerderij; voor mij 
was het interessant; ik vond het geweldig! Ik was onder de indruk van de WC. 
Op die WC was een deksel en die moest je er eerst afhalen en dan ging je zit-
ten. Dat waren wij niet gewend. En in die WC lag een boek dat heette 
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“Victoria, de roverhoofdman”. Dat heb ik veel zitten lezen op die WC. De hele 
omgeving was vreemd voor mij, maar ik vond het interessant. Ik herinner me 
ook de hartelijke ontvangst bij de familie Mol”. 

 
Ze omschrijven ook hun onderkomen: 
Fred: 

“We deelden met ons drie een vrij grote kamer met twee bedden. Als je door 
de achterdeur het huis binnenkwam, lag de kamer aan de linkerzijde”. 

Elisabeth: 
“Daar hadden we een afscheiding met een gordijn gemaakt. Ik sliep in het bed 
aan de ene kant en Jaap en Fred aan de andere kant”. 

 
Naast hun kamer was de keuken met daarin de stookplaats en een trap naar de zol-
der. Als je door de achterdeur binnenkwam was meteen rechts de WC. Liep je 
door de keuken heen dan kwam je via een halletje in het voorhuis. In de woonka-

Sientje (Siny) Mol en Ronnie Scheffer in de 
tuin van de woning van de familie Scheffer 
aan de Prof. Van Reeslaan 9 in Blaricum.  
Foto ca. 1943. Ronnie Scheffer (geb. 1936) 
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mer werd gegeten: daar aten de onderduikers altijd samen met de familie. Aan de 
noordzijde van de woonkamer waren de bedsteden en aan de zuidkant was een 
slaapkamertje. De meeste kinderen sliepen boven op zolder. De onderduikers 
konden zich overal vrij bewegen maar voor tijd van nood vond men dat er een 
speciale schuilplaats moest zijn. 
Fred: 

“Nadat we bij de familie Mol aankwamen heeft Jaap meteen gezegd: “We moe-
ten iets maken waar we ons kunnen verbergen als er ooit een razzia is”. Dat 
hebben we gedaan. Er was een klein slaapkamertje in de zuidoosthoek van het 
huis. Daar stond een bed met enkele meubelen. Van de houten vloer hebben 
we een gedeelte uitgezaagd. Dat is een luikje geworden. Daaronder zijn we 
gaan graven. We hebben daar zoveel aarde uitgehaald als nodig was zodat Jaap 
en ik er net konden hurken. We hadden niet veel ruimte; maar net genoeg”. 

 
Fred en Elisabeth omschrijven ook hun contacten met de familie Mol. 
Fred: 

“Toen we daar zaten hebben we ons niet gerealiseerd dat het met een groot ge-
zin en drie onderduikers in zo’n klein huisje lang niet makkelijk geweest moet 
zijn. Daar hebben we vermoedelijk niet over nagedacht omdat we jong waren. 
We namen dat aan en apprecieerden dat. 
We konden goed overweg met iedereen in huis. Verschillende kinderen waren 
van onze leeftijd. 
Moeder Mol was een zeer lieve vrouw. Vader Mol zei niet veel maar die was 
natuurlijk zoveel ouder dan zijn vrouw en die sliep wel eens overdag. Zijn 
vrouw noemde hem “Vader””. 

Elisabeth: 
“Vader zat daar maar. Vaak te slapen. Hij deed niet zoveel. Moeder Mol was 
altijd bezig, altijd actief! Zij had ook de regie in huis met vaste en vriendelijke 
hand”.  

 
Zelfs tegen hun kinderen spraken vader en moeder Mol nauwelijks over de achter-
gronden van de drie gasten. Er werd alleen gezegd dat ze kinderen waren van rijke 
ouders, en dat ze een tijdje bij hen logeerden. De familie Mol maakte het de on-
derduikers niet moeilijk. 
Fred: 

“De familie Mol zei nooit dat we iets niet mochten doen. We waren vrij om te 
gaan of te komen en dat hebben we ook wel gedaan. De onkosten voor ons 
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drie zijn allemaal betaald door mijn nicht Fie Witsenhuijsen uit Blaricum en 
haar man Jo Scheffer. Het ging om onderdak, eten en drinken. Dat was heel 
mooi. Ze hebben dat gedaan gedurende de hele periode. Ik weet niet hoeveel 
dat was maar dat was genereus en werd door ons alle drie zeer op prijs ge-
steld”.  

 
Toch kregen de onderduikers wel kleine beperkingen opgelegd. 
Elisabeth: 

“Mevrouw Mol had me gezegd dat ik niet naar de kerk mocht, die voor ons 
huis stond en waar de familie elke zondag naar toe ging. Ik had gezegd: “Ik zou 
toch zo graag eens naar die kerk willen om alles van binnen te bekijken”. Me-
vrouw Mol zei toen: “Dat is een beetje moeilijk want er zijn hier vele mensen, 
die je dan zien en zich afvragen: wat doet dat meisje hier?“ “Het is dus beter 
van niet”, zei ze. Dit was dus wel een soort beperking”. 

Fred: 
“We hadden eigenlijk geen contacten met mensen in Eemnes. Ik ben er zeker 
van dat hun buren geweten hebben dat wij daar waren omdat we zo vaak kwa-
men en gingen maar we hebben eigenlijk nooit met andere mensen daar ken-
nis gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen hielden we zelf afstand! Er waren 
geen beperkingen vanuit de familie Mol. Ik kan me vaag herinneren dat we te-
gen het eind van ons verblijf daar met een jongen Staal kennis hebben ge-
maakt. Van het café. Dat was Wout, geloof ik; onze leeftijd geloof ik. Daar heb-
ben we af en toe mee gesproken. We zijn niet verbonden geweest met zijn ver-
zetsgroep”. 

 
Het drietal heeft de vele vrije tijd op een bijzondere manier ingevuld. 
Fred: 

“Jaap kreeg het idee om te proberen zelf distributiebonnen te maken, waarmee 
je in de oorlog van alles kon kopen. Eerst gingen we Engelse en Duitse boeken 
vertalen, die ons alle inlichtingen konden geven, die we nodig hadden om de-
ze bonnen na te maken. Jaap had op een ambachtsschool gezeten dus hij was 
vrij technisch en hij was in staat om alles goed te installeren. Machines en ma-
terialen, die we nodig hadden, haalden we in Amsterdam. Ik durfde wel de 
straat op omdat ik een vals persoonsbewijs had”. 

Elisabeth: 
“We gingen altijd met z’n drieën naar Amsterdam. We liepen dan in zo’n half 
uur naar Laren, namen daar het trammetje naar Hilversum en gingen vervol-
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gens met de trein naar Amsterdam. ’s Morgens vroeg weg en voor donker weer 
terug. We bleven nooit overnachten in Amsterdam”. 

Fred: 
“De benodigde spullen, die we in Amsterdam kochten, verborgen we in onze 
kamer. We hadden een grote camera, die op rails heen en terug kon gaan. We 
maakten eerst een vergroting van een bon en dan gingen we daarvan terugwer-
ken om het juiste formaat te krijgen. Het volgende proces was daar een kope-
ren plaat van te maken, etsen en als die plaat klaar was, legden we het in ons 
kleine drukpersje, dat we met de hand moesten bedienen. Het persje was net 
groot genoeg om het kleine plaatje in te zetten en het papier om daarna een 
bon te produceren. Het is ons uiteindelijk gelukt maar het heeft lange tijd ge-
duurd omdat het moeilijk was om het juiste papier te krijgen. Papier was als 
veel andere dingen in de oorlog gerantsoeneerd; het was alleen maar beschik-

Foto gemaakt begin 1945 bij de woning 
van de familie Mol op Kerkstraat 18. Achter 
staand: John Mol (van Geffen), geboren 11 
september 1943. Voor: de broertjes Jopie 
en Beppie, joodse onderduikkinderen bij de 
familie Mol. 

Joodse jongetjes, ondergedoken bij de fami-
lie Mol. Beppie (links), verkleed als meisje 
en Jopie. Foto uit 1945. 
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baar voor drukkerijen. Het clandestiene drukkerijtje is daarna nog wel enige 
tijd in productie geweest”. 

 
Naast het werk in de clandestiene drukkerij werd er veel gelezen en monopoly ge-
speeld. Fred heeft nog geprobeerd om Elisabeth te leren schaken maar ze had daar 
geen interesse in. In deze tijd moet Fred van iemand zijn favoriete kaartspel bridge 
hebben geleerd. 
 
 
SPECIALE GEBEURTENISSEN TIJDENS HET ONDERDUIKEN IN EEMNES 
 
Op 11 september 1943 werd er een baby geboren bij de familie Mol. Dochter 
Riek Mol kreeg, als ongehuwde moeder een zoontje, dat ze John noemde. Zijn 
tweede naam werd Fred (Frederik). Het kind werd opgevoed bij de familie Mol en 
ging in die tijd door het leven als Johnnie Mol (later John van Geffen). 
 
Het moet ergens begin 1944 geweest zijn toen moeder Mol het verzoek kreeg om 
nog meer onderduikers op te nemen. 
Elisabeth: 

“Op een gegeven moment kreeg de familie Mol ook het verzoek om een joods 
echtpaar met twee kleine kinderen op te nemen. Mevrouw Mol kon dat niet 
doen. Ze had geen ruimte. Ze verwees ze door naar andere mensen. Maar één 
van die twee kleine kinderen was astmatisch, een jongetje. Toen vroeg de moe-
der: “Kan dat ene jongetje dan niet blijven?” En die mocht toen blijven bij de 
familie Mol. We kenden de kleine jongen als Jopie. Of dat zijn echte naam 
was, wisten we niet. We wisten verder niets over zijn achtergronden”. 

 
Het andere kind, een broertje van Jopie, werd ondergebracht bij het gezin van 
dochter Mien Mol (1919-2007), die in 1938 getrouwd was met Gerrit Willigen-
burg. Dat gezin woonde op Kerkstraat 3A, in het oude pand, dat toen het Hoge 
Huus werd genoemd. Dit kind was voortdurend verkleed als meisje en werd Bep-
pie genoemd. De broertjes hadden af en toe wel contact met elkaar. 
Volgens Elisabeth hebben de ouders de kinderen na enige tijd weer opgehaald. Ze 
konden ze niet missen. Ze zouden bij een boer ondergedoken zijn in een kippen-
hok, later opgepakt zijn en omgekomen in een concentratiekamp. 
Ergens in de eerste maanden van 1944 beleefden ze spannende tijden, toen er een 
razzia plaatsvond. 
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Fred: 
“Jaap had bij onze komst in het huis van de familie Mol het initiatief genomen 
om een schuilplaats aan te leggen en dat heeft ons leven gered, zeker het mij-
ne! Want toen kwam  in het midden van de nacht plotseling de gevreesde klop 
op de deur! We wisten onmiddellijk dat dit een razzia was, waarop Jaap en ik 
meteen uit ons bed sprongen, naar die andere slaapkamer renden en in het 
schuilgat kropen, onder de grond. Iemand heeft het luikje er weer opgedaan en 
de mat en daar hebben ze de wieg opgezet met daarin John Mol (Van Geffen), 
de zoon van Riek Mol. Er kwamen drie mannen naar binnen. Eén was de plaat-

Achter staand v.l.n.r. Riek (1920-2002), Mien (1919-2007), Coba (1925-1997), Johan Kap-
pers (1922-2001), de man van Siny Mol, die toen in het ziekenhuis lag, Jannie (1923-1967), 
Annie (geb. 1926), Corrie (geb. 1927) en Wympje (geb. 1924). 
Midden zittend v.l.n.r.: Willy (1916-1973), vader Willem Mol (1867-1962), moeder Willem-
pje Mol-van Middendorp (1893-1965), Aaltje (1910-1990). 
Voorgrond: Gerrit (geb. 1932) en Hennie (1931-1980). Zoon Bertus was afwezig. 

Het gezin Mol, waarbij Fred, Lies en Jaap waren ondergedoken. 
Foto gemaakt in 1945 toen het 25-jarig huwelijksfeest van Willem en Willempje Mol werd 
gevierd. 
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selijke agent, een Hollander en die was vermoedelijk geen NSB’er. Maar die 
moest mee. De andere mannen waren Duitsers”. 

Elisabeth: 
“Ze kwamen binnen met de bajonet aan het geweer en ze staken in de muur. 
Ik lag in bed in onze kamer. Ik had dat vijfjarige joodse jongetje bij me: Jopie. 
Die had ik onder mijn knie. En hij deed het geweldig want dat jongetje was erg 
astmatisch. Maar hij hield zich stil. 
En toen kwam die Duitser naar mij toe en zei: “Ach, schöne mädchen”. En hij 
had something in zijn gedachten. Maar toen kwam the other one en die zei: 
‘Ach, du bist verrückt” en toen zijn ze weggegaan”. 

Fred: 
“Dat waren dus twee Duitsers plus de Hollandse politieagent en die hebben 
letterlijk op ons hoofd gestaan. We zaten daar bevend en huiverend want het 
was een beetje koud en zo; we hadden niet zoveel kleren aan en dat heeft toen 
hooguit tien, vijftien minuten geduurd. En daarna zijn ze weer weggegaan zon-
der iets te vinden!”  

Elisabeth: 
“Dat moet verraden zijn!”  

Fred: 
“Ook al was dit heel gevaarlijk geweest, we mochten toch blijven van de fami-
lie Mol. Na deze razzia zijn we wel voorzichtiger geworden vooral met de 
tochten naar Amsterdam”. 

 
Het was nog wel eens vaker spannend. 
Elisabeth: 

“Ik kan me nog herinneren dat er een andere razzia was. Dat Jaap en Fred naar 
buiten gevlucht zijn. De weilanden in. Toen was er geen tijd meer om het 
schuilgat in te gaan. (Fred kan zich dit niet herinneren). Toen ze later terugkwa-
men, waren ze zo koud. Ik wilde de kachel aanmaken en daarbij heb ik een 
deel van mijn haar verbrand. Het was eigenlijk geen echte razzia maar er was 
een waarschuwing gekomen en om veilig te zijn, waren zij naar buiten gegaan. 
Het was midden in de nacht”. 

 
Elisabeth herinnert zich nog enkele voorvallen: 
Elisabeth: 

“Er werd soms ook clandestien geslacht: op een avond liep ik de Driest op en 
toen zag ik daar een dode koe liggen met alle ingewanden eruit! Soms klom 
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Fred in de elektriciteitspaal, die bij het huis stond. Hij rommelde er wat in en 
dan konden we weer stroom krijgen. Fred was ook handig als het ging om kip-
pen slachten. Hij heeft dat een paar keer heel kundig gedaan omdat Jaap het 
niet durfde”.  

 
Het is er niet van gekomen om tot het eind van de oorlog bij de familie Mol te blij-
ven. 
Fred: 

“Hoe langer de oorlog duurde, hoe moeilijker de mensen het vonden om ge-
noeg te eten te verkrijgen. Dat was voornamelijk zo in het westen van Neder-
land. Zeer bijzonder in de grote steden, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam 
maar ook wel op het platteland. En zo geleidelijk kwam er een periode in Eem-
nes dat moeder Mol het steeds moeilijker vond om genoeg eten te hebben voor 
een vrij grote familie. Er is ons nooit gezegd: ‘Jullie moeten weggaan omdat ik 
niet genoeg eten heb’. Maar we hebben daar met ons drieën over gesproken. 
We hadden ook gehoord dat het in het noorden van Nederland, vooral in Fries-
land veel beter zou zijn wat eten betreft. We hebben een jongeman uit Laren 
leren kennen (ik weet niet hoe!) en die heette Cor Degens.  Met ons vieren 
hebben we besloten om naar het noorden te gaan.  
 
Voordat we uit Eemnes vertrokken, zijn we er in geslaagd (ik kan me niet herin-
neren hoe) om nieuwe persoonsbewijzen te krijgen. Ik werd nu Frederik van 
Voorst. Jaap had ook een vervalst persoonsbewijs. Hij wilde voorkomen dat hij 
opgepakt werd voor tewerkstelling in Duitsland. Volgens die persoonsbewijzen 
waren wij geëvacueerden uit Limburg.  
 
Op een goede dag in januari 1945 namen we toen afscheid van de familie Mol; 
we verlieten Eemnes op onze fietsen. We reden in de richting van Zwolle. 
 
Op een bepaald moment hebben wij ons bij een konvooi van echte geëvacu-
eerden kunnen aansluiten. Die konvooien reisden heel langzaam. Sommige 
mensen moesten lopen. Anderen gingen op de fiets. Er waren een paar gelukki-
ge mensen die in een wagentje met een paard reden. Die konvooien gingen 
van dag tot dag van de ene plaats naar de andere en stonden onder bescher-
ming van het Rode Kruis. En dat heeft ons later weer gered. Als je in een ande-
re stad aankwam, werd je meestal in een school ondergebracht. Daar hadden 
ze strooien matrassen en daar hebben ze ons weer eten gegeven. De volgende 
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ochtend vertrokken we weer. Op een bepaalde dag kwamen we in Hoogeveen 
aan; op een gegeven moment waren we daar met ons vieren aan het rondlo-
pen; toen zijn we opgepakt door een Duitse patrouille; vermoedelijk omdat ze 
dachten: dat zijn drie jonge knapen en een meisje en vooral die drie jonge kna-
pen zouden misschien naar Duitsland gestuurd kunnen worden om daar te 
werken. We moesten met hen meelopen naar hun kantoor. Dat ging allemaal 
vrij gemoedelijk. We hebben meteen gezegd dat wij bij dat konvooi hoorden 
dat onder het Rode Kruis reisde. Toen hebben ze gezegd: “We gaan uitzoeken 
of dat zo is”. Ze hebben ons niet opgesloten en ons laten wachten terwijl zij in-
lichtingen inwonnen. Toen kwamen ze terug en zeiden: “Jullie hebben de 
waarheid gesproken, jullie kunnen gaan”. Dit heeft ons wel ons leven gered. 
Zeker mijn leven want Jaap en Cor waren niet joods”.  

Achter staand v.l.n.r. Sientje (1922-2004), Coba (1925-1997), Riek (1920-2002), moeder 
Willempje Mol-van Middendorp (1893-1965), Fred Witsenhuijsen (geb.1924), Wympje 
(geb. 1924), Jaap Huismans (1922-1995). 
Op de voorgrond v.l.n.r. Annie (geb. 1926), Gerrit (geb. 1932), John Mol (van Geffen) (geb. 
1943), Hennie (1931-1980) en Corrie (geb. 1927). 

Foto gemaakt bij het huis van de familie Mol op 17 juli 1946 t.g.v. de 53e verjaardag van 
moeder Willempje Mol-van Middendorp. 
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FRED KWAM UITEINDELIJK IN BAKKEVEEN TERECHT 
 
Fred: 

“Vanuit het konvooi moesten ze ons ergens onderbrengen. Om de een of ande-
re reden  zijn Cor Degens en ik na Hoogeveen met één konvooi verder gegaan 
en Jaap en Lies zijn met een ander konvooi naar Groningen gegaan. Ik weet 
niet hoe dat gebeurd is. Ik weet niet waarom dat zo gebeurd is. (Elisabeth: 
“Jaap had er iets mee te maken”.) Cor Degens en ik kwamen toen in Bakkeveen 
terecht. Daar was een comité, dat besloot wie waar werd ondergebracht. Ik 
werd bij een bakkersknecht ondergebracht: bij Harke de Jong (geb. 1914), die 
woonde naast de bakkerij, en daar heb ik voor het eerst na twee jaar weer wit-
tebrood geproefd! Dat was een grote gebeurtenis in die tijd. Hij had een jonge 

Elisabeth (Lies) van Bregt, 20 jaar oud.  
Foto ca 1947. 

Trouwfoto van Elisabeth van Bregt en Ul-
rich Gilly Jans, Den Haag 25 februari 1953. 
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vrouw Geesje; ze hadden nog geen kinderen en ze zijn zeer goed voor mij ge-
weest. Daar heb ik dus tot het einde van de oorlog gezeten, van januari 1945 
tot mei 1945”.  

 
 
ELISABETH EN JAAP KWAMEN UITEINDELIJK IN GRONINGEN TERECHT 
 
Elisabeth: 

“Jaap en ik zijn naar Groningen gegaan, waar we de bevrijding hebben meege-
maakt”. 

 
 
BEVRIJDING 
 
Fred: 

“Ik ben bevrijd op 13 april 1945. Dat was machtig! We hebben dagenlang ge-
bruld vooral als de Canadese troepen door Bakkeveen reden. We hebben ze 
toegejuicht! Ik kan me nog herinneren dat ze bij de familie De Jong een grote 
ruit aan de voorkant hadden en daar heb ik opgeschreven met een soort van 
krijtje: ”Welcome Canicks”. Dat was een soort van nickname voor de Canade-
zen net zoals je de Amerikanen soms Yankees noemt. We zijn bevrijd op de 
13e april. Dat is een datum die ik me nog steeds goed herinner. Daarna kwa-
men er dus vaak Canadese konvooien door Bakkeveen. Ik heb altijd gepro-
beerd om één of twee Canadese soldaten bij ons naar binnen te halen en met 
ze te spreken en ze iets te eten of te drinken aan te bieden. Dat mocht ik doen 
met toestemming van Harke en Geesje. Die vonden dat ook wel leuk”.  

 
Elisabeth heeft geen feestelijke herinneringen aan de bevrijding in Groningen. 
Elisabeth: 

“Die bevrijding was niet zo leuk voor mij. Wij zaten in een hotel. In de omge-
ving werd nog gevochten tussen Canadezen en Duitsers. Daar kwamen veel 
Canadezen en die waren dronken. Door rook van het vuren met de geweren 
kon je niet goed zien. Ze kwamen binnen en ze gingen alle meisjes achterna. 
Toen zijn wij gevlucht. We zijn naar de verkeerde kant gevlucht naar de Duitse 
kant maar dat wisten we niet. De Duitsers kwamen met het geweer om te kij-
ken wie er op straat was. Ze zagen ons lopen op straat, meisjes op blote voeten 
en half gekleed, maar ze hebben niet geschoten. Een Hollandse familie heeft 
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ons opgepakt en wij zijn in slaap gevallen op hun bed. De volgende ochtend 
werden we wakker en toen waren de Canadezen daar. Ik had veel glas in mijn 
voeten want ik ben zo maar overal doorheen gelopen omdat ik bang was. De 
Canadezen hebben ons toen naar iets van de gemeente gebracht. Daar hebben 
we eten gekregen, er werd gitaar voor ons gespeeld en op een gegeven mo-
ment ben ik naar huis gebracht. Jaap was daar niet bij. Waar Jaap gebleven 
was, weet ik ook niet! Naderhand is Jaap ook gekomen waar wij waren. We 
zijn al gauw van Groningen naar Amsterdam gegaan. Een soldaat, die Alex 
heette, heeft me naar de hoofdstad gebracht. Jaap en ik hebben toen nog even 
op een kamer in Amsterdam gezeten”. 

 
 
TERUGKEER NAAR DEN HAAG 
 
Elisabeth: 

Inmiddels had mijn vader het Rode Kruis ingeschakeld om mij terug te vinden. 
Die organisatie heeft mij toen in Amsterdam gevonden. Via het Rode Kruis 
heeft mijn vader naar Amsterdam geschreven, met de vraag waar ik zat. Hij 
vroeg of ik thuis wou komen en daarna heeft Jaap mij naar huis gebracht in 
Den Haag. Toen ik weer thuis kwam, was mijn vader beleefd en koel. Vanaf 
het moment dat ik ging onderduiken in Eemnes had ik mijn ouders nooit meer 
iets laten horen! 
Toen ik terugkwam in Den Haag merkte ik dat mijn vader heel sterk veranderd 
was. Hij begon niet meer over het geloof; hij gaf me veel vrijheid. Het heeft 
hem wel erg aangegrepen en dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik was ook blij 
dat ik mijn ouders weer zag na zoveel jaren. Het is gebeurd! Mijn vader heeft 
me  nooit gevraagd waar ik gezeten heb. Hij heeft ook nooit gevraagd wat ik 
gedaan heb; hij heeft er nooit meer over gesproken. Ik vond het wel goed zo. 
Hij is heel sterk veranderd. Ik ben ook thuis blijven wonen. Ik ben toen weer 
naar de MULO gegaan en heb mijn einddiploma gehaald. Mijn vader stond er 
ook op dat ik nog naar de Handelsavondschool ging; hij was een echte zaken-
man”.  

Fred: 
“In Bakkeveen had ik twee Hagenaars leren kennen. Eén was een knaap van 
ongeveer mijn leeftijd, Piet Werner; die andere was Jan Bakker,  die ook zijn 
vrouw met een klein kind bij zich had. Piet en Jan speelden gitaar en ik kon 
wat Engelse liedjes zingen zodat we samen enige malen voor de Canadezen 
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zijn opgetreden. Na de Bevrijding stelden de autoriteiten een soort van reisver-
bod in voor Nederland. De oorlog eindigde op 5 mei en kort daarna besloten 
Piet Werner en ik om te proberen naar Den Haag terug te gaan. Zodoende zijn 
we op een goede dag op onze fietsen gestapt; we moesten ergens via een brug 
een grote rivier oversteken, vermoedelijk de IJssel. In de middag waren we op 
een grote snelweg naar Den Haag; daar was wat verkeer, wat vrachtauto’s en 
zo. We hebben één vrachtwagen aangehouden, die had er zo’n grote bak ach-
teraan; de chauffeur wilde ons wel naar Den Haag brengen; de fietsen gingen 
achterop en zodoende zijn we dus laat in de avond in Den Haag aangekomen. 
Toen ben ik  meteen naar de plaats gegaan waar Jaap  en zijn ouders gewoond 
hadden. Jaap was nog niet thuis. Zijn ouders ook niet, die waren ergens anders 
naar toe gegaan tegen het einde van de oorlog; al weer om in een gebied te ko-
men waar ze wat meer eten hadden. Maar ik heb daar de buren gekend, die in 
die straat woonden en die hebben gezegd; “Je kunt bij ons slapen!” Dat heb ik 
dus enige weken gedaan totdat Jaaps ouders terugkwamen en uiteindelijk 
kwam Jaap ook weer terug. Ik bleef na de oorlog bij de ouders van Jaap in huis. 
Ik heb ze ook altijd pa en ma genoemd. Begin maart 1946 ben ik als leerling-
journalist bij de Haagsche Courant terechtgekomen. 

 
 
DE FAMILIE VAN FRED 
 
Fred: 

“Toen ik teruggekeerd was in Den Haag ben ik natuurlijk meteen begonnen om 
te weten te komen wat er gebeurd was met mijn familie. Ik wist op dat moment 
nog niks! Via het Rode Kruis heb ik later het bericht gekregen dat mijn zusters 
Lien en Fie op 30 september 1942 in Auschwitz zijn vergast. 
Mijn moeder is eerst nog achtergebleven. Haar dokter heeft geprobeerd haar zo 
lang mogelijk in Den Haag te laten leven. Hij zorgde ervoor dat ze een oorope-
ratie onderging, die ze maar een beetje nodig had. Daarvoor heeft ze wel een 
tijd in een ziekenhuis doorgebracht. Daarna is ze in een Joods Tehuis voor ou-
dere mensen terecht gekomen. Begin 1943 zijn alle mensen uit dat huis wegge-
haald. Ook via het Rode Kruis hoorde ik dat ze op 26 februari 1943 in Ausch-
witz is vermoord.  
 
Ook in mijn verdere familie hadden velen de oorlog niet overleefd. Zowel mijn 
moeder als mijn vader kwamen uit gezinnen met zes kinderen. Afgezien van 
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mijn nicht Fie Scheffer-Witsenhuijsen, was ik de enige Witsenhuijsen van mijn 
familietak, die na de oorlog nog in Nederland was overgebleven”.  

 
Fred had aan de kant van zijn vader negen ooms en tantes. Toen de Jodenvervol-
ging begon, leefden er nog vijf, die allen zijn omgekomen in de concentratiekam-
pen. Aan deze kant had Fred vijf neven en nichten, waarvan  er vier zijn omgeko-
men; in drie gevallen samen met hun partner.  
 
Fred: 

“Bij de familie Hekster aan mijn moeders kant waren er na de oorlog vrij veel 
nog in leven. In Brussel woonde oom Joseph Hekster, de tweede broer van mij 
moeder. Lucie, zijn tweede vrouw, was  christelijk en dat heeft zijn leven ge-
red. Uit zijn eerste huwelijk met een joodse vrouw had hij een dochter Kitty. 
Zij is tijdens de oorlog getrouwd met Cor Zwarts, een veel oudere man. Dit 
heeft haar leven gered omdat hij niet joods was. Dit ontdekte ik allemaal na de 
oorlog. 
 
 

CONTACT TUSSEN ELISABETH EN FRED 
 
Fred: 

“ Na de oorlog zijn de ouders van Lies heel gastvrij geweest voor Jaap en mij. 
Wij kwamen daar soms te dineren”. 

Elisabeth: 
“Toen Fred journalist was bij de Haagsche Courant had ik geregeld contact met 
hem. Als hij een verslag moest schrijven van een toneelstuk of iets dergelijks 
dan nodigde hij mij uit. Daarna gingen we naar een café of een restaurant en 
daar ging hij al een beetje opschrijven wat hij dacht van het toneelstuk en be-
gon zo met zijn recensie”. 

Fred: 
“We zijn ook vaak naar de bioscoop geweest”. 

Elisabeth: 
“Ja, ik was verliefd op hem. Hij was een knappe jongen!“ 

Fred: 
“Lies en ik hebben elkaar voor het laatst gezien in maart 1948. Toen ik naar 
Nederlands-Indië ging. Nog zeker drie jaar hebben we elkaar regelmatig ge-
schreven. We zijn misschien zelfs verloofd geweest; niet voor lang!” 
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Elisabeth: 
“That’s right! That was 
nice! Maar het mocht 
niet zo zijn”. 

 
 
CONTACT TUSSEN ELISABETH 
EN JAAP 
 
Elisabeth: 

 “Ik heb nog een hele 
tijd contact met Jaap ge-
had, zeker tot mijn 23e 
verjaardag (1950). Het 
was meer een platonische liefde. Hij hield van meisjes, meer van jonge meis-
jes. Zo was hij nu eenmaal. Om die reden waren we niet bij elkaar. Hij was 
goed voor mij, het was een heel andere relatie. Hij sprak veel met mij. Ik heb 
toen ook nog verschrikkelijk last van mijn rug gehad, en ik wist niet dat het 
mijn rug was. En hij is echt zo lief voor mij geweest. Het was een heel andere 
relatie. Toen ik 15 – 16 jaar was, was ik verliefd op Jaap. Maar dat is niet ver-
der uitgegroeid”.  

 
 
CONTACTEN MET EEMNES 
 
Fred: 

“Jaap en ik zijn na de oorlog nog verschillende keren teruggekeerd naar Eem-
nes, o.a. om de verjaardag van moeder Mol mee te vieren. Op een bepaald 
moment had ik een heel weekend een motorfiets van de Haagsche Courant tot 
mijn beschikking. Ik ben toen in mijn eentje op de motor naar Eemnes gereden 
om een bezoek aan de familie Mol te brengen”.  

 
 
FRED GAAT NAAR NEDERLANDS-INDIË 
 

“Ik ben in maart 1948 naar Nederlands-Indië gegaan omdat ik graag wat meer 
van de wereld wilde zien. Dat was al een jarenlange illusie. Ik ben zo gelukkig 

V.l.n.r. Fred Witsenhuijsen (geb. 1924), Jaap Huismans 
(1922-1995) en zijn vrouw Inge Winterhalter (geb. 
1940), gefotografeerd in 1992 in Den Haag. 
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geweest om een baan te krijgen bij het persbureau Aneta in Batavia. Ik vertrok 
bij de Haagsche Courant en ben naar Indië gegaan. Het is me daar zeer goed 
bevallen. Ik heb er veel vrienden gemaakt. Er woonde ook een neef van mijn 
vader. Hij heette Max Witsenhuijsen (1897-1963); zijn officiële voornaam was 
Meijer.  Hij kwam van een andere tak van de Witsenhuijsens. Zijn vader Salo-
mon Witsenhuijsen was een broer van mijn grootvader Isaac Levie Witsenhuij-
sen.  Ik woonde in Batavia.  Ik had hem in 1946 in Den Haag ontmoet. Hij had 
al van voor de oorlog een antiekzaak in Bandoeng. Dat is niet zo ver van Bata-
via. Hij heeft mij in Batavia opgezocht en daarna kwam ik vaak naar hem toe!  
 
In 1950 ging ik voor de Nieuwsgier werken, een Hollands ochtendblad in Bata-
via. In 1951 was mijn contract afgelopen. Ik had twee keuzes: ofwel teruggaan 
naar Nederland; maar ik had gehoord dat al vele andere Nederlandse journalis-
ten voor mij waren teruggegaan en dat zij  het zeer moeilijk vonden om weer 
een baan te krijgen in Nederland. De andere mogelijkheid was niet teruggaan 

Fred Witsenhuijsen en zijn familie in 2010: 
Achter v.l.n.r. Fred (1924) en zijn vrouw Mary Rappolt (1931), Max (1958), Francis 
(1985), Reuben (1988) en Juliet (1961).  Midden: Jacinta (1986), Rani (1984) en Mat-
thew Middleton, de man van Juliet. Voorgrond: v.l.n.r. Nathaniel (1989), Nathan 
Laird, vriend van Rani. 
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naar Nederland. Ik had in Batavia een Australische journalist leren kennen, die 
mij enthousiast over Australië sprak. Toen dacht ik : ja, waarom niet! Ik ben 27, 
ik ben vrijgezel, ik ben optimistisch; ik ga proberen om mijn geluk te krijgen in 
Australië! “  
 

En dat geluk heeft Fred daar gevonden. 
Op de eerst plaats heeft hij er zijn vrouw gevonden: Patricia Helen Mary Rappolt, 
kortweg Mary genoemd. Ze was van Engelse ouders en geboren in Australië. Fred 
en Mary zijn in 1954 getrouwd in Perth. Ze kregen twee kinderen: Max, geboren 
in 1958 en Juliet, geboren in 1961. 
Wat zijn werk betreft heeft Fred in zijn nieuwe vaderland ook een mooie carrière 
weten op te bouwen. 

Trouwfoto van Fred Witsenhuijsen en Mary 
Rappolt, Perth, Australië 16 oktober 1954 

Fred Witsenhuijsen, gefotografeerd in 1949 
in Batavia, Nederlands-Indië, toen hij werk-
te bij persbureau Aneta. 
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HOE HET ELISABETH VAN BREGT VERDER 
VERGING 
 
Na de Handelsavondschool kreeg ze 
een baan bij het CBR (Centraal Bureau 
Rijbewijzen), waar ze bleef werken tot 
1958. Op 25 februari 1953 is ze ge-
trouwd met Ulrich Gilly Jans. Hij was 
van Nederlandse afkomst maar geboren 
in Nederlands-Indië in Padang.  Ze kre-
gen één kind: een dochter Myra, gebo-
ren in 1953. In 1958 is het gezin geë-
migreerd naar de Verenigde Staten. Eli-
sabeth wilde heel graag weg uit Neder-
land. Ze wilde wat anders zien. Haar 
man wilde niet. Hij had in de oorlog al 
het een en ander meegemaakt en ook 
een tijdje in Australië gewoond. Elisa-
beth heeft hem er toch van overtuigd 
mee te gaan. Na enige jaren kreeg ze 
sterk de behoefte om weer terug te 
gaan naar Nederland. Haar man wilde 
toen niet meer. Sindsdien is ze vele 
malen teruggeweest voor kortere of lan-
gere tijd, meestal met Myra en soms 
met haar man. Op 24 januari 2010 is 
de man van Elisabeth overleden. Tot op 
heden wonen Elisabeth en haar dochter 
Myra in Denver Colorado. 
Haar bezoek aan Nederland in 2010 
heeft grote gevolgen gekregen. Voor het eerst na 65 jaar keerde ze toen terug naar 
Eemnes! 
 
 
HOE HET JAAP HUISMANS VERDER VERGING 
 
Volgens Elisabeth is Jaap na de oorlog een drukkerij begonnen in Rijswijk. Het be-

Fred en zijn dochter Juliet Middleton-
Witsenhuijsen op bezoek in het Duitse Wit-
zenhausen, de plaats waar hun voorouders 
vandaan kwamen. 
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drijf zou “Independance” hebben geheten en was gevestigd aan de Vaillantlaan. 
Tot eind jaren tachtig heeft Jaap hier met hart en ziel gewerkt in de drukkerij.  Op 
2 mei 1962 is Jaap in Den Haag getrouwd met Inge Rosmarie Winterhalter, gebo-
ren op 14 december 1940 te Königsbronn in Duitsland. Dit huwelijk is zonder kin-
deren gebleven.  
Jaap heeft altijd contact gehouden met Fred. Van 1955 tot 1965 woonde Fred met 
zijn gezin in het Australische Adelaïde.  In die tijd heeft Jaap er zelfs over gedacht 
om naar Australië te komen en daar een drukkerij op te zetten. Maar dat is niet ge-
beurd.  Jaap is zelfs niet één keer naar Australië gekomen om Fred te bezoeken. 
Het was steeds Fred, die naar Nederland kwam.  Zo werd in 1979 in Den Haag 
een reünie georganiseerd. In 1981 bezochten Fred en zijn vrouw Jaap en Inge. 
Met z’n vieren zijn ze toen nog een keer naar Eemnes geweest voor een reünie 
met minstens zes kinderen van Willem Mol. Jaap en Fred hebben elkaar voor het 
laatst gezien in 1992. Fred verbleef toen met dochter Juliet drie dagen bij Jaap en 
Inge. Jaap is op 6 januari 1995 heel plotseling overleden. 
 
 
HOE HET FRED WITSENHUIJSEN VERDER VERGING 
 
Het volgende overzicht geeft een indruk van zijn lange en bijzondere carrière: 
Maart 1951: 10 dagen in Sydney 
1951: twee maanden bij dagblad The Mercury in Mackay, ten noorden van 

Brisbane 
1952: baan zoeken; zes maanden tramconducteur 
1953: vaste baan; 1953-1954 redacteur bij ochtendblad The Advocate in 

Burnie, Tasmanië 
1954-1955: verslaggever/redacteur bij The Daily News, ochtendblad in Perth 
1955-1959: redacteur bij The News, avondblad in Adelaïde 
1959-1965: werkzaam bij public relations firma in Adelaïde 
1963: universitaire opleiding voltooid: Bachelor of Art behaald in politieke 

wetenschappen en geschiedenis 
1965-1969: Public Relations Officer bij het Federal Department of Supply; de eer-

ste twee jaar in Melbourne, daarna in Canberra. 
1969-1987: Directeur Public Relations bij bovengenoemd Department. 
 
In 1987 ging Fred met pensioen en daarna heeft hij zich met zijn vrouw gevestigd 
op Bribie Island in Queensland. Hij heeft de laatste 24 jaar vele wereldreizen ge-
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maakt. Diverse keren kwam hij terug naar Nederland, meestal vergezeld van één 
of meer familieleden. 
Hij bleef steeds journalist. In 2010 heeft hij meegedaan aan een competitie van 
het gerenommeerde Victor Chang Cardio-Vascular Research Institute in Sydney. 
Het doel was om een artikel te schrijven over een hartaanval of –operatie. Fred 
deed mee in de categorie landelijke journalisten omdat hij de nodige ervaring had. 
In 1981 heeft hij nl. 3 bypasses gehad en in 2007 nog eens 2. Hij werd winnaar in 
zijn categorie. 
 
Fred en Mary zijn de grootouders van: Rani (1984), Francis (1985), Jacinta (1986), 
Reuben (1988) en Nathaniel (1989). 

Voor een bezoek aan de Ned. Herv. Kerk van Eemnes-Buiten:  Myra Jans met hond Quincy, 
Elisabeth Jans-van Bregt, Fred Witsenhuijsen, Juliet Middleton-Witsenhuijsen en Max Wit-
senhuijsen. 
Foto 16 september 2011. 
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14 T/M 17 SEPTEMBER 2011: ELISABETH EN FRED TERUG IN EEMNES 
 
Na de beschrijving van twee veelbewogen levens is er niets heerlijkers dan een 
“Happy End”.  Zo mag je het toch wel noemen als twee voormalige onderduikers 
en vrienden elkaar na 63 jaar weer terugzien. Eemnes was het decor voor een drie-
daags programma. Elisabeth en Fred hebben tijdens hun onderduiktijd weinig van 
de omgeving kunnen zien. Elisabeth herinnerde zich alleen dat er achter het huis 
van Mol allemaal weilanden waren. Nu hebben we ze de gelegenheid geboden 
om kennis te maken met Eemnes. Wiebe van IJken en ik zorgden voor hun bege-
leiding. Een boottocht op de Eem en wat rondritjes zorgden voor een algemene in-
druk. En af en toe werd er ook nog wat meegenomen van de Eemnesser Feest-
week. 
 
Heel bijzondere was de ontvangst door burgemeester Roland van Benthem op het 
gemeentehuis van Eemnes. Elisabeth heeft uiteindelijk na 66 jaar toch de Neder-
lands Hervormde kerk in de Kerkstraat van binnen mogen zien. Aan de arm van 
Fred maakte ze een uitgebreide wandeling door de kerk.  En daarna volgde het 
hoogtepunt: arm in arm liepen Elisabeth en Fred naar het huis waar ze 20 maan-
den ondergedoken hebben gezeten van 1943 tot 1945. Ze werden hartelijk wel-
kom geheten door bewoner Willem Mol en zijn Wil. Tijdens een rondgang door 
het huis kwamen allerlei herinneringen naar boven. De voormalige onderduikers 
hadden het idee dat hun kamer vroeger veel groter was. Met name Elisabeth kon 
nauwkeurig aangeven wat er  veranderd was. Het verbaasde ons uiteindelijk alle-
maal hoe het mogelijk geweest moet zijn dat een gezin van 12 personen plus nog 
eens 4 onderduikers in zo’n vrij kleine woning was gehuisvest! 
 
Het waren onvergetelijke dagen. Voldaan en met veel vriendschappelijke gevoe-
lens hebben we elkaar op 17 september uitgezwaaid 
 
 
GROTE INDRUK 
 
Alles wat ik sinds juni 2010 rond Elisabeth en Fred heb meegemaakt, heeft grote 
indruk bij mij achtergelaten. De kennismaking met de nog altijd charmante Elisa-
beth en de erudiete en zeer vriendelijke Fred heet me verrijkt. Ik wil ze bedanken 
voor de sympathieke manier waarop ze zich voor mij hebben opengesteld tijdens 
de interviews. Zodoende heb ik voor Eemnes en voor ons nageslacht een uniek 
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Afscheid in Restaurant Eemland in Eemnes. 
Achter staand v.l.n.r. Juliet Middleton-
Witsenhuijsen, 
Marga van Kleinwee, 
vrouw van Henk van 
Hees, Myra Jans, 
Max Witsenhuijsen, 
Henk van Hees. 
Voor v.l.n.r. Wiebe 
van IJken, Fred 
Witsenhuijsen, 
Elisabeth Jans-van 
Bregt, Vera van 
Arnhem, vrouw van 
Wiebe van IJken. 
Foto  
16 sept. 2011. 

Reünie in Café Staal in Eemnes. V.l.n.r. Elisabeth Jans-van Bregt, 
John van Geffen, Fred Witsenhuijsen en John Kappers.  
Foto 16 september 2011. 

Elisabeth Jans-van 
Bregt ontvangt het 
boek 
“Vrijheidsmonument 
Eemnes” als cadeau 
van de Historische 
Kring Eemnes. Foto 
14 september 2011. 
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V.l.n.r. Juliet Middleton-Witsenhuijsen 
(dochter van Fred), Myra Jans (dochter van 
Elisabeth), Elisabeth Jans-van Bregt, 
burgemeester Roland van Benthem,  
Fred Witsenhuijsen, Max Witsenhuijsen 
(zoon van Fred), Henk van Hees en  
Wiebe van IJken. Foto 16 september 2011. 

Elisabeth Jans-van Bregt ontvangt Eemnes-
ser souvenirs van burgemeester Roland van 
Benthem. Foto 16 september 2011. 

V.l.n.r. Elisabeth Jans-van Bregt, burgemees-
ter Roland van Benthem en Fred Witsen-
huijsen. Foto 16 september 2011. 
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Op weg naar de onderduikwoning Kerkstraat 18. V.l.n.r. Elisabeth Jans-van Bregt, Henk van 
Hees en Fred Witsenhuijsen. Foto Kastermans 16 september 2011. 

 
Fred 
Witsenhuijsen en 
Elisabeth Jans-van 
Bregt voor de 
onderduikwoning 
Kerkstraat 18. 
Foto Kastermans 
16 september 
2011. 
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V.l.n.r. Willem Mol, huidige eigenaar van de woning Kerkstraat 18, Elisabeth Jans-
van Bregt, Fred Witsenhuijsen en Wil van Bree, de partner van Willem Mol.  
Foto 16 september 2011. 

Elisabeth Jans-van Bregt en 
Fred Witsenhuijsen rusten uit 
na het bezoek aan hun voor-
malige onderduikwoning. Fo-
to 16 september 2011. 
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Elisabeth Jans-van Bregt en Fred Witsenhuijsen achter de onderduikwoning Kerkstraat 18. 
Foto Kastermans 16 september 2011. 

historisch document kunnen samenstellen. Voor de eerste keer is nu voor Eemnes 
een onderduikperiode beschreven door de ogen van de onderduikers zelf. We wa-
ren nog net op tijd. Het late tijdstip heeft wel als gevolg gehad dat we bepaalde ge-
beurtenissen soms niet goed meer konden dateren zoals de razzia en het verblijf 
van onderduikkind Jopie. Ik heb wel versteld gestaan van de precisie waarmee 
vooral Fred nog te werk ging. Ik heb met name de inbreng van Jaap gemist. Rond 
zijn handelen zijn veel vraagtekens gebleven. Zijn rol in dit artikel is daardoor on-
derbelicht. 
Fascinerend vond ik het dat het drietal nog zo jong was bij het begin van de on-
derduik. Toch wisten ze precies wat ze wilden. Overlevingsdrang?  Na de oorlog 
hadden Elisabeth en Fred duidelijk de drang om de wijde wereld in te trekken. Ze 
zijn echte wereldburgers geworden.  Verkwikkend om te zien hoe Fred in Austra-
lië een heel nieuwe familie heeft voortgebracht nadat zijn eigen familie in de oor-
log bijna geheel was omgebracht. Daarmee is dit artikel wereldwijd geworden. 
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Fred Witsenhuijsen en Elisabeth Jans-van Bregt voor de Eemnesser Oudheidkamer. 
15 september 2011. 
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Indrukwekkend vond ik ook de levens-
moed en de levenslust, die van Fred en 
Elisabeth uitstraalden. Op zo’n leeftijd 
nog zo’n reis ondernemen, dat zegt wel 
iets. Over hoge leeftijden gesproken: 
Fred heeft voor zijn bezoek aan Eem-
nes ook nog enkele ontmoetingen ge-
had met de nu 97-jarige Harke de Jong. 
Dit is de man bij wie hij in Bakkeveen 
in huis was van januari tot mei 1945. 
Op 3 september jl. hebben Fred en zijn 
kinderen in Amsterdam een reünie ge-
had van de families Witsenhuijsen en 
Hekster en aanverwanten. Naar aanlei-
ding daarvan had Fred tijdens het inter-
view de volgende bespiegeling: “Ik her-
inner me een Sinterklaasfeest met een 
grote groep familieleden toen ik een 
jaar of negen was. Ik was daar de jong-
ste! Bij de familiereünie van 3 septem-
ber was ik de oudste. Het wiel heeft 
een volledige cirkel gedraaid!”  
 

DANK 
 
Allereerst gaat mijn dank uit naar iedereen, die heeft meegeholpen om het bezoek 
van Elisabeth en Fred aan Eemnes onvergetelijk te maken.  
Bijzondere dank wil ik uitspreken voor Wiebe van IJken. We hebben zeer prettig 
samengewerkt aan dit project. Zonder zijn hulp was de wonderlijke hereniging 
nooit tot stand gekomen.  
Gegevens en materiaal voor dit artikel ontving ik van John Kappers, Emilie Linssen-
van Rossum en Michiel Scheffer. Ik heb hun bereidwilligheid op prijs gesteld. 
Zeer erkentelijk ben ik Elisabeth en Fred. Ik wil ze bedanken voor hun vertrouwen 
en hun openheid.; ook voor de gezelligheid tijdens het bezoek. Met name Fred 
heeft me op fantastische wijze geholpen bij het tot stand komen van dit artikel! 
Myra Jans en Max en Juliet Witsenhuijsen bedank ik voor hun ondersteunende ac-
tiviteiten. Myra was als Amerikaanse correspondente van speciale waarde! 

Fred Witsenhuijsen en Elisabeth Jans-van 
Bregt in de deur van hun voormalige 
onderduikwoning Kerkstraat 18 in Eemnes. 
Foto 16 september 2011. 


