
Gedurende de bezettingsjaren (mei ’40 tot mei ’45) heette op bevel van de Duitsers het 

Wilhelminapark: Raadhuispark (Raadhuis is de andere naam voor een gemeentehuis.) 

Nummer 11 werd in beslag genomen om dienst te doen als distributiekantoor. In het voorjaar van 

’43 kwam (de later bekende schrijver en schilder) Jan Wolkers daar in dienst als jongste bediende. Hij 

werkte in de kleine zijkamer naast de voordeur, waar hij de muren versierde met zelfgemaakte 

ondeugende tekeningen. 

In de nacht van 9 nov. ’43 pleegde een verzetsgroep uit Noord-Holland een overval op het kantoor. 

Hierbij werden 14.000 bonkaarten buitgemaakt, 283 blanco persoonsbewijzen en stamkaarten, 3 

revolvers, 1 gummistok en ƒ 1.447,16. Eén bewaker werd opgesloten in de kluis, de ander in een cel 

van het Raadhuis. 

Op 10 nov. Werden de personeelsleden v.d. Ameele, van Beek en Collee (A.B.C.) gearresteerd op 

verdenking van betrokkenheid bij de overval, op 4 dec. Vrijgelaten maar 11 dec. Weer opgepakt. 

Burgers werden gedwongen om het kantoor te bewaken van 18 - 8 uur, zaterdagmiddag en zon- en 

feestdagen. De gemeente Oegstgeest kreeg ƒ 80.000,- als straf. 

De verzetsgroep werd verraden en 7 personen werden gefusilleerd. A, B en C werden in kampen 

tewerkgesteld, eerst in Vught, later in het buitenland, war ze op 3 mei ’45 door Amerikanen werden 

bevrijd uit kamp Bernau, Oostenrijk. C. was echter zó zwaar ziek dat hij naar een hostpitaal werd 

gebracht en daar zou zijn overleden. 

A en B kwamen uiteindelijk veilig thuis, met het droevige nieuws voor de weduwe Collee en haar 

twee jonge kinderen. Weken later zit de familie C. in hun huis aan de Geversstraat aan tafel, toen een 

dochtertje opeens zei: “ik hoor pappa’s fluitje”. Moeder antwoordde “nee kindje, je weet toch dat 

pappa niet meer leeft!”. Maar daar hoorden ze alle drie het fluitje waarmee de vader zijn thuiskomst 

altijd aankondigde. Hij had inderdaad op sterven gelegen, maar het gelukkig tóch gered. 

De volgende dag wilde hij zijn collega’s opzoeken. Eerst naar v.d. Ameele in de Deutzstraat, waar 

mevrouw A. voor het huis kleedjes stond te kloppen. Toen ze opkeek en hem zag aankomen 

schreeuwde ze totaal verbijsterd: “daar heb je die dooie Collee!” 

Dit mooie verhaal heeft natuurlijk nog vaak de ronde gedaan. Het is mij verteld door de heer Klaas 

Veen, die ook werkte bij het distributiekantoor en zelf in Utrecht gevangen zat tot 25 april ’44. 

Ik heb een naam en adres gekregen van iemand die heel veel zou weten over deze periode en het 

Wilhelminapark. Misschien kan en wil hij u nog meer hierover vertellen. 

Dat is A. v.d. Luit, Lobeliuslaan 182 Tel. 5173692 

 

Met vriendelijke groet,  

C. Zirkzee – de Vries 










