EERSTE OORLOGSMONUMENT
VAN NEDERLAND

JOODSE GEDENKSTEEN

VERZET IN LOOSDRECHT

Uniek in Nederland is de Joodse gedenksteen aan de

Net als in alle dorpen en steden in ons land is de bezet-

Tegenover het voormalige gemeentehuis van Loosdrecht

rechterkant van het monument. Op de steen staan de na-

ting door de Duitsers van grote invloed op het leven in

staat het oudste oorlogsmonument van Nederland dat

men van de in Loosdrecht omgekomen Joodse kinderen.

Oud- en Nieuw Loosdrecht. In het begin van de oorlog zijn

betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Al in 1946

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchten

Loosdrechters vooral bezig niet op te vallen door zich rus-

geeft de gemeente beeldhouwer Paul Grégoire de op-

zij naar Nederland en komen ze terecht in het Paviljoen

tig te houden. Op maandag 13 mei, twee dagen voor de

dracht een monumentaal beeld te scheppen. De kunste-

Loosdrechtse Rade. Door een heldendaad van de verzets-

capitulatie, worden beide dorpskernen geëvacueerd; de

naar bedenkt een gevallen strijder die zich van zijn aardse

groep van Joop Westerweel wordt in augustus 1942 een

plaatselijke overheid gaat ervan uit dat de Nederlandse

banden ontdoet. De duif op zijn rechterarm verbeeldt zijn

legerleiding besluit de Loosdrechtse polders onder water

bevrijding. Om zijn armen en een been draagt hij gebro-

te zetten om de Duitsers tegen te houden, de zogenaam-

ken boeien. Voordat het monumentale beeld in 1947 een

de ‘inundatie’. De evacuatie verloopt bijzonder gemoede-

plek in Loosdrecht krijgt, wordt het tentoongesteld in het

lijk en gedisciplineerd. Als na een paar dagen blijkt dat de

Stedelijk Museum van Amsterdam.

inundatie niet doorgaat, keren de bewoners terug. In de
jaren daarna groeit het verzet.

Broos
De natuursteen waaruit het beeld is gehouwen blijkt

Ds. Johannes (Jan) Versteegt

nogal poreus. In de zuil van het beeld zijn namen gebeiteld

Een van de indrukwekkendste

die nauwelijks meer leesbaar zijn door de afbrokkeling van

Ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen en hun leiders

het natuursteen. Daarom besluit de gemeente Loosdrecht

van de Jeugdalijah Loosdrecht die in het verzet of in con-

in 2001 naast het monument een bord te plaatsen waarop

centratiekampen omkwamen.

de namen goed zichtbaar zijn en blijven.
Loosdrechtse slachtoffers

grote groep Joodse kinderen ondergebracht op drie ver-

Op dat bord links en op de zuil van het monument staan

schillende onderduikadressen. De leiding van het pavil-

twee groepen namen. De eerste groep is de 12 Loosdrecht-

joen is een paar dagen eerder getipt door een medewerk-

se oorlogsslachtoffers.

ster van de Joodsche Raad. Zij vertelt dat de Duitsers een
razzia gaan houden in het paviljoen. Van de 49 ondergedo-

Slachtoffers fusillade

ken kinderen komen er uiteindelijk toch 23 om. De mees-

De tweede groep namen op het beeld is van de 10 man-

ten worden opgepakt als gevolg van verraad.

nen die op 20 maart 1945 in Loosdrecht zijn gefusilleerd.

Sigi Adler - Kurt Pollack - Bernhard Aschheim
David Rosenbaum - Lilli Bernhard - Manfred Rübner
Robert Dürheim - Fabian Schön - Joachim Engelbert
Joachim Simon - Hartog van Gelder - Willi Simons
Tina Heimann - Paul Sonnenberg - Hans Horowitz
Israel Teitelbaum - Esra Jurovics - Isi Tiefenbrunner
Lilli Kellner - Max Turteltaub - Arnold Koller
Josef Waldmann - Juda Pinkhof.

vormen van verzet begint voor
de oorlog vanaf de kansel.
Dominee Jan Versteegt waarschuwt in zijn preken voor ‘de
machten van de duisternis’.
De dominee laat er geen misverstand over bestaan wie en
wat hij hiermee bedoelt. Versteegt is de geestelijk vader
van het Loosdrechts verzet en verzamelt al snel een kleine groep vertrouwelingen om zich heen. De dominee is
voor de duvel niet bang en ook nadat hij vanwege zijn
lasterlijke woorden een aantal maanden heeft vastgezeten in Scheveningen, blijft hij zich stevig verzetten tegen

Na verloop van tijd blijkt één van deze mannen ‘fout’ te zijn

de vijand. In het najaar van 1942 wordt Versteegt na een

geweest in de oorlog. Zijn naam wordt verwijderd van het

preek in Amersfoort weer opgepakt en komt hij na om-

monument.

zwervingen in februari 1945 terecht in concentratiekamp

Opdat wij nooit vergeten

Bergen Belsen. Hij wordt op 15 april 1945 bevrijd, maar
de in het kamp opgelopen buiktyfus komt de strijdende
dominee niet meer te boven. Verzetsheld Jan Versteegt
sterft op 22 juni 1945 in het ziekenhuis van Hildesheim.
Jaap Zeldenrijk
Kort na het gedwongen vertrek
van dominee Jan Versteegt
wordt de jonge Loosdrechter
Jaap Zeldenrijk de natuurlijke
leider van de verzetsgroep.
Jaap was onderofficier bij de
infanterie. Hij is 24 jaar als de
oorlog uitbreekt. In mei 1940

JAAP ZELDENRIJK PLANTSOEN
In 2020 is het oorlogsmonument aan deze rotonde gerenoveerd. Sinds die tijd is het een bijzondere bezoekplaats
voor jong en oud. ‘Opdat wij nooit vergeten’, is de veelgebruikte zin als wordt teruggeblikt op de Tweede Wereldoorlog. Vergeet nooit wat hier is gebeurd en geef die indrukwekkende verhalen door aan de volgende generaties. Hou
een mooie plek vrij voor de gevallenen én verzetshelden als
Jaap Zeldenrijk, drager van het Verzetsherdenkingskruis en
het Kruis van Verdienste. Aanvoerder van een groep Loosdrechtse helden en heldinnen, en namens hen naamvoerder van dit plantsoen.

kan hij niet verkroppen dat ons land bezet wordt door de
Duitsers en dat “we de oorlog verloren hebben.”
Zeldenrijk voelt de drang om in verzet te komen tegen de
bezetter en wordt daarbij geïnspireerd door Jan Versteegt.
Vooral in het tweede deel van de oorlog groeit het Loosdrechts verzet. Zeldenrijk heet dan inmiddels Jaap Haan.
Het leiden van het verzet houdt Jaap dag en nacht bezig.
Met een flinke groep vertrouwelingen beleeft hij talloze
moeilijke momenten, maar ze maken ook echt het verschil.
Vaak zelfs tussen leven en dood. Jaap vindt het verzetsleven soms spannend en gevaarlijk, maar hij kan niet
anders.
“Er waren nu eenmaal ondergedoken Joden en studenten. Later ook anderen. Die moesten eten. Dus gingen wij

Het Jaap Zeldenrijkplantsoen met de informatieborden is tot

helpen. En die route was simpel: voor eten waren bonnen

stand gekomen dankzij Stichting SLOEP, in samenwerking met

nodig. Die kreeg je alleen door een overval op een distri-

Gemeente Wijdemeren, Stichting Wijdemerenfonds (WIJ),

butiekantoor. En dat kon alleen met wapens. Zo rolde het

Michiel van de Bunt (ontwerp), Loonbedrijf H. v.d. Meent & Zn.,

toch vanzelf.”

Historische Kring Loosdrecht, Bart van Straaten (tekst) en
Ten Herkel Grafisch Compleet.

