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WIE IS WIE | een inleiding

Nadat Verraad op Huize Zwaluwenburg was verschenen kreeg 
ik van een aantal lezers te horen dat ze soms verward raakten 
door de vele namen in het boek, vooral als ze het even hadden 
weggelegd. Natuurlijk had ik kunnen roepen: ‘Nooit doen! 
Doorlezen!’ maar het leek me leuker om toch een register te 
maken. Deze versie is het meest geschikt om online te lezen 
en geeft een vrijwel compleet overzicht van alle personen die 
genoemd worden in Verraad op Huize Zwaluwenburg. Elders op 
mijn website staat ook een versie die beter geschikt om thuis af te 
drukken.

Personen en families in deze wie-is-wie zijn alfabetisch 
gerangschikt op achternaam, maar soms ook op voornaam, 
vooral als ze vaker worden genoemd in het boek. Sommige 
families staan als zodanig vermeld, omdat ze alleen in 
familieverband worden genoemd. De nummers aan het eind 
van iedere vermelding duiden op de eerste pagina waarop de 
persoon wordt genoemd.

Ik wens u veel leesplezier toe!



A
Agter, Annerie ter | achternicht van 
Jeanne Akster-ter Agter, verzets-
vrouw op Landgoed Zwaluwenburg, 
echtgenoot van Jan Akster, moeder 
van Edu Akster | p. 222

Agter, Henk ter | medewerker van 
geschiedkundige vereniging in 
Eibergen | p. 222

Akster, Beert | rentmeester van 
de Zwaluwenburg | vader van Jan 
Akster | p. 18

Akster, Edu | zoon van Jan Akster 
en Jeanne Akster-ter Agter, vrienden 
van Thea op Zwaluwenburg 
| kleinzoon van Beert Akster, 
rentmeester van Zwaluwenburg 
tijdens de oorlog | p. 222 

Akster, Goossen | jongere broer van 
Jan Akster | zoon van rentmeester 
Beert Akster | p. 61

Akster, Jan | zoon van rentmeester 
Beert Akster | getrouwd met Jeanne 
Akster | vader van Edu en Rietje 
Akster | leraar en verzetsstrijder | 
vriend van Thea | bewoner van een 
huisje aan de Broekdijk op Landgoed 
Zwaluwenburg | p. 45

Akster, Rietje | dochter van Jan 
Akster en Jeanne Akster-ter Agter, 
vrienden van Thea op Zwaluwenburg 
| kleindochter van Beert Akster, 
rentmeester van Zwaluwenburg 
tijdens de oorlog | p. 319

Akster-ter Agter, Jeanne | vrouw 
van Jan Akster | moeder van Edu 
en Rietje Akster | vriendin van 
Thea | bewoner van een huisje 
aan de Broekdijk op Landgoed 
Zwaluwenburg | p. 45

Anneke Hoft | verpleegster op 
Zwaluwenburg | vriendin en 
later huisgenoot van Eef van der 
Horst, Thea’s oudere zus | graag 
geziene gast bij de Thea’s familie in 
Amsterdam | p. 256

Anspach, Hans (later John) | leider 
van de verzetsgroep ’t Harde | 
woonde op Dennewoud in ’t Harde | 
vriendje van Almita Kaan, die op de 
Zwaluwenburg werkte/woonde en 
daar zelfmoord pleegde | p. 129

B
Bakker, Fokke | journalist die als 
eerste bewoonster Beppie Dam 
interviewde | p. 29

Bea | een van de meisjes | vriendin 
van Els | volgens Thea was ze ‘een 
kwart Indonesisch’ | p. 18

Beeger, meneer | Thea’s 
wiskundeleraar op de middelbare 
school in Amsterdam | p. 50

Bep | een vriendin die onderdak bood 
aan Marie Jakobs-van Charldorp, 
nadat haar man was opgepakt voor 
Jodenverberging  | p. 395



Beppie Dam | de enige bewoonster 
van de Zwaluwenburg die haar 
verhaal over de inrichting heeft 
verteld | p. 29

Bertha Boerema | hoofdzuster van 
Huize Zwaluwenburg | vriendin en 
voormalige collega van Eef van der 
Horst, de middelste zus van Thea 
| p. 89

Beukman, Frans | klasgenoot van 
Thea op de middelbare school in 
Amsterdam | p. 54

Beukman, Laurensina en Laura | 
vrouw en kind van Peter Beukman  
| p. 58

Beukman, Maria | moeder van 
Frans Beukman, klasgenoot van 
Thea op de middelbare school in 
Amsterdam  
| p. 57

Beukman, Peter | oudere broer van 
Frans Beukman, klasgenoot van 
Thea op de middelbare school in 
Amsterdam | p. 58

Bino, familie | Joodse familie 
ondergedoken bij familie Den 
Hollander in Den Haag | vader Isaac 
Bino, moeder Sarah Bino-Norden, 
zoon Nathan Bino  | p. 392

Blair, David | Britse vlieger die 
ondergedoken zat bij Jan en Jeanne 
Akster | p. 364

Blonde Gevaar, het | een van meisjes 
op de Zwaluwenburg, die volgens 
onderduiker Max Hes ‘hoogst dom 
en onbetrouwbaar is’ | p. 148

Boeijink, Truus | collega/vriendin 
van Thea op de Zwaluwenburg. 
| p. 98

Boer, Nico de | een klasgenoot van 
Thea uit Amsterdam, die contact 
zocht per brief en haar uitnodigde op 
een feest in Amsterdam | hij wilde 
verkering met Thea | mogelijk op 
zoek naar een onderduikplaats 
| p. 56

Boerema, Bertha | hoofdzuster van 
Huize Zwaluwenburg | vriendin en 
voormalige collega van Eef van der 
Horst, de middelste zus van Thea  
| p. 89

Boerema, Mien | ook bekend als 
zuster Mien | de jongere zus van 
hoofdzuster Bertha Boerema | zuster 
op de Huize Zwaluwenburg | p. 91

Bokel, familie | buren van Max 
en Ilse Hes | tijdelijke pleegouders 
van Abel Hes, die bij hun zat 
ondergedoken | p. 124

Boom, Ansje | vrouw van tandarts 
Tom Boom | buurvrouw van Huize 
Zwaluwenburg | p. 167

Boom, Leontine | dochter van 
tandarts Tom Boom, buurman van 
Huize Zwaluwenburg | p. 18



Boom, tandarts | Anton Johan (Tom) 
Boom | tandarts te Oldebroek | buur-
man van Huize Zwaluwenburg | p. 21

Bootsma, familie | bood onderdak 
aan Max en Ilse Hes | p. 421

Bosch, Dirk Arie van den | radio-
predikant bij de NCRV | vanwege zijn 
denkbeelden en preken vastgezet 
in Kamp Amersfoort, waar hij in 
1942 overleed | vader van Annie 
van Lynden-van den Bosch, vrouw 
van de burgemeester van Elburg in 
oorlogstijd | p. 309

Bouscher, Alex | vader van Ilse Hes-
Bouscher | p. 71

Bouscher, Herbert | broer van 
Ilse Hes en zwager van Max Hes | 
vluchtte naar de VS en schreef een 
boek over de onderduikgeschiedenis 
van zijn familie | p. 70

Bouwman, Jons en Koosje | zaten 
als kind ondergedoken op de 
Zwaluwenburg | p. 114

Bremer, Eggie | vriend van Max en 
Ilse Hes | hielp zaken regelen terwijl de 
familie Hes zat ondergedoken | p. 72

Bremer, Griet | vrouw van Eggie 
Bremer | vriendin van Max en Ilse 
Hes | hielp zaken regelen terwijl de 
familie Hes zat ondergedoken | p. 89

Brest van Kempen, Carel Pieter 
| echtgenoot van Marie Jakobs, de 

zus van Hendrik Jakobs, huisarts 
in Den Haag, die met een zus van 
Thea’s moeder was getrouwd | stierf 
in Japans werkkamp in Nederlands-
Indië  | p. 79

Brest van Kempen, Henk en Ann 
| achterneef van de auteur | zijn 
moeder Marie was de zus van 
Hendrik Jakobs en trouwde in 
Nederlands-Indië met Carel Pieter 
Brest van Kempen, die in een Japans 
werkkamp is gestorven | evenals 
haar schoonzus Marie Jakobs-van 
Charldorp was deze Marie dus 
oorlogsweduwe | ook zij vertrok na 
de oorlog naar de VS | p. 79

Büller, oom Jo | een oom van 
tandarts Tom Boom (de broer van 
zijn moeder) | p. 303

C
Cachet, Phine | bood onderdak aan 
Sophie de Levie | p. 394

Carry | nieuwe patiënte | mogelijk 
een spion, die het verraad ten dele 
op haar geweten heeft | mogelijk 
met Thea mee naar Amsterdam 
om persoonsbewijs te halen | speelt 
bridge samen met Max en Ilse Hes en 
Thea | p. 114

Charldorp, Herbert van | vader 
van nicht Tiny | de jongste broer 
van Thea’s moeder | echtgenoot van 
Maria Visser | p. 33



Charldorp, Rie en Truus van 
| oudere zussen van Tiny van 
Charldorp | nichtjes van Thea | p. 34

Charldorp, Susanna (Suus) van 
| jongste zus van Thea’s moeder 
| emigreerde voor de oorlog naar 
Amerika met haar man Arie | ze 
sloten zich aan bij de mormonen in 
Salt Lake City | p. 216

Charldorp, Tiny van | later Tineke 
Franke-van Charldorp | dochter van 
Herbert Daniël van Charldorp, de 
jongste broer van Thea’s moeder | 
trekt later in bij haar oom en tante 
Hendrik en Marie Jakobs-van 
Charldorp in Den Haag | p. 33

Charry/Char | Charlotte van der 
Horst | de oudste zus van Thea | tante 
van de auteur | p. 14

D
Dam, Beppie | de enige bewoonster 
van de Zwaluwenburg die haar 
verhaal over de inrichting heeft 
verteld | p. 29

Davidson, Ronny | werkte als 
vertegenwoordiger voor Max Hes 
| regelede veel onderduikplaatsen 
voor familie en vrienden | getrouwd 
met Bella Herschel en zwager van 
Nico Herschel, man van Ammy 
Weijel, die ondergedoken heeft 
gezeten op Huize Zwaluwenburg 
| p. 72

Davies, A.G. | Britse vlieger die NIET 
zat ondergedoken zat bij Jan en 
Jeanne Akster | p. 364

Davies, E.J. | Britse militair die 
ondergedoken zat bij Jan en Jeanne 
Akster | p. 364

Deetman, mw.  | Deliana (Dé) 
Verhoef-Deetman, Elburgse 
verzetsvrouw, trouwde na de oorlog 
met verzetsman Jaap Deetman 
| p. 341

Deliana (Dé) Verhoef | later mw. 
Deetman | Elburgse verzetsvrouw, 
trouwde na de oorlog met 
verzetsman Jaap Deetman | p. 342

Didi | een van de meisjes | moet na 
een ongeluk een spalk dragen | p. 270

Dijkgraaf de Jongh | destijds 
eigenaar/bewoner van de 
Johannahoeve in ’t Harde | kennis 
van tandarts Tom Boom | graag 
geziene gast op Huize Old Putten  
van de familie Rambonnet  
| p. 46

Doesburg, Jan Gerrit van | 
verzetsman in ’t Harde waar Thea 
de broertjes Israëls na de razzia 
onderbracht | echtgenoot van 
Hendrika van Doesburg-Brummel  
| p. 203

Doesburg-Brummel, Hendrika van 
| verzetsvrouw in ’t Harde waar Thea 
de broertjes Israëls na de razzia 



onderbracht | echtgenoot van Jan 
Gerrit van Doesburg | p. 203

Donders, Hendrik | hielp Max Hes 
en zijn familie bij het onderduiken 
| p. 189

Doortje T. | Dorothea T. | een van 
meisjes | ontsnapt kort voor het 
verraad naar Amsterdam aan boord 
van een vrachtwagen | wordt door 
Max Hes genoemd als een van de 
wegloopsters | p. 164 

E
Eef van der Horst | de middelste zus 
van Thea | tante van de auteur | p. 11

Eefting, Henk | auteur van een boek 
over oorlogscarrière van Gerhard 
Stroink | p. 136

Elias, Pieter Jacobus | politieman te 
Amsterdam | gefusilleerd samen met 
Matthijs en Hendrik Verkuijl | p. 361

Els | het jongste meisje op de 
Zwaluwenburg | werkte als 
prostituee in Amsterdam | p. 151

Evert van den Hul | ook bekend als 
Van ’t Hul (Max Hes) en Evert (Thea) 
| tuinman van Huize Zwaluwenburg 
tijdens de oorlog | woonde met zijn 
vrouw en kinderen in een van de 
zijvleugels | tevens verzetsstrijder 
| p. 81

Eyck van Heslinga, van | 
vermoedelijk Willem van Eyck van 
Heslinga, verzetsstrijder van de 
Groep Old Putten | p. 303

F
Fiedeldij Dop, Philip | kinderarts | 
sleutelfiguur in het onderduik van 
vele Joodse kinderen | p. 141

Franke, Pieter | de zoon van Tiny 
van Charldorp, het nichtje van Thea 
| p. 36

Fré en Gijs | bewoonster van de 
Zwaluwenburg en haar vriend, die 
samen wegliepen | p. 423

Frederiks, Karel Johannes 
| secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken tijdens de 
bezetting  | p. 177

G
Gerritsen (eigenlijk Gerrits), 
meneer | hoofd van de 3de hbs op 
de Mauritskade in Amsterdam, waar 
Thea op school zat | p. 33

Gerritsen, dr. Wim | huisarts in 
Oldebroek | vriend van tandarts Tom 
Boom | p. 241

Glaudemans, Corien | voormalig 
historicus van het Gemeentearchief 
in Den Haag  
| p. 389



Goot, familie Van der | familie waar 
Harry Hes zat ondergedoken in 
Sneek | p. 173

Graaf, Herman de | onderduiker op 
Landgoed Zwaluwenburg | deelde 
ondergrondse hut met Rein Greep, 
die bevriend was met Thea | p. 61

Greep, Marien | neef van Rein 
Greep (een kennis van mijn moeder 
op Zwaluwenburg) en broer van 
Joanneke Greep  | p. 298

Greep, Rein | Marinus Jacobus 
(Rein) Greep, vriend van Thea, 
die hem ‘Rein Greeff ‘ noemde | 
zat met anderen jongemannen 
ondergedoken in een schuilhut op 
Landgoed Zwaluwenburg | kwam 
over de vloer bij Jan en Jeanne 
Akster | p. 221

Greet | bewoonster van de 
Zwaluwenburg | raakte in gevecht 
met Thea | had haar kind verloren 
| zat regelmatig opgesloten in de 
isoleercel | p. 109

H
Haas, mw. De | verzetsvrouw 
die Harry Hes per fiets en trein 
overbrengt naar zijn onderduikadres 
in Sneek | p. 172

Harten, Coen van | ghostwriter die 
de onderduikgeschiedenis van Louk 
(en Nico) Israëls optekende | p. 62

Heijmans, John(ny) en Willy | 
zaten waarschijnlijk als kinderen 
ondergedoken op de Zwaluwenburg  
| p. 114

Herbert en Hilde | familie van Max 
en Ilse Hes | p. 192

Herschel, Nico | echtgenoot 
van Ammy Weijel, die op de 
Zwaluwenburg zat ondergedoken 
| vader van Tswi Herschel, die 
in de oorlog als weeskind werd 
opgenomen in een Arnhemse 
verzetsfamilie | p. 78

Herschel, Tswi | zoon van Ammy 
Weijel en Nico Herschel | werd onder 
de schuilnaam Henkie de Jongh 
ondergebracht bij een verzetsfamilie 
in Arnhem. | p. 100

Hes, Abel | jongste zoon van 
dagboekschrijver Max Hes en Ilse 
Hes | broer van Harry Hes | p. 124 

Hes, Clara en Gonda | nichtjes van 
Max Hes | p. 422

Hes, Harry | zoon van Max Hes, 
die tijdens zijn onderduik op de 
Zwaluwenburg een dagboek bijhield, 
dat Harry later aan de auteur 
overdroeg | p. 64

Hes, Max (Michel Leo) | onderduiker 
op Huize Zwaluwenburg | hield een 
dagboek bij tijdens zijn onderduik 
| p. 30



Hes-Bouscher, Ilse | vrouw van Max 
Hes | zat met haar man ondergedoken 
op Huize Zwaluwenburg | p. 69

Hoek, zuster Van der | senior zuster 
van Huize Zwaluwenburg | vriendin 
en voormalige collega van Eef, de 
middelste zus van Thea | p. 26

Hoft, Anneke | verpleegster op 
Zwaluwenburg | vriendin en 
later huisgenoot van Eef van der 
Horst, Thea’s oudere zus | graag 
geziene gast bij de Thea’s familie in 
Amsterdam | p. 256

Hollander-Bruinsel, Cornelis en 
Pietertje den | verborgen Joden in 
hun groentewinkel in Den Haag 
| p. 389

Hordijk, Maaike | verpleegster op de 
Zwaluwenburg | vriendin van Thea 
en van de familie Van der Horst  
| p. 131

Horst, Eef van der | de middelste zus 
van Thea | tante van de auteur | p. 11

Horst, Theo en Marie van der | de 
broer (en zijn echtgenoot) van Evert 
van der Horst  | p. 443

Huijsmans, Wim | archivaris 
verbonden aan Historisch Centrum 
Overijssel  | p. 198

Huizinga/Nieuwenhuis | een 
klasgenoot van Thea uit Amsterdam, 
die contact zocht per brief, mogelijk 

op zoek naar een onderduikplaats 
| p. 236

Hul, ‘Kleine Gerrit’ van den | 
zoontje van tuinman Evert van den 
Hul | p. 132

Hul, Evert van den | ook bekend als 
Van ’t Hul (Max Hes) en Evert (Thea) 
| tuinman van Huize Zwaluwenburg 
tijdens de oorlog | woonde met zijn 
vrouw en kinderen in een van de zij-
vleugels | tevens verzetsstrijder  
| p. 81

Hul-den Besten, Jannie van den | 
schoondochter van Evert van den 
Hul, tuinman van de Zwaluwenburg | 
getrouwd met ‘Kleine Gerrit’ van den 
Hul | p. 130

Hul-Vos Gerritje Johanna van 
den | vrouw van Evert van den Hul, 
tuinman van de Zwaluwenburg 
| p. 129

I
Ilse Hes-Bouscher | vrouw van Max 
Hes | zat met haar man ondergedoken 
op Huize Zwaluwenburg | p. 69

Israëls, Louk | zat als kind onder-
gedoken op Huize Zwaluwenburg 
| jonger broer van Nico Israëls | 
liet zijn onderduik geschiedenis 
optekenen door ghostwriter Coen 
van Harten | p. 13



Israëls, Nico | zat als kind onder-
gedoken op Huize Zwaluwenburg | 
oudere broer van Louk Israëls | p. 79

J
Jakobs, Hendrik | ‘oom Jakob’ 
(volgens Thea) | echtgenoot van 
Marie Jakobs-van Charldorp, een 
oudere zus van Thea’s moeder | 
huisarts in Den Haag | gefusilleerd 
voor het verbergen van Joodse 
onderduikers | p. 79

Jakobs-van Charldorp, Marie | 
een oudere zus van Thea’s moeder 
| nam met haar man samen Joodse 
onderduikers in huis | vertrok na de 
oorlog naar de VS  | p. 80

Jan en Jeanne | Jan Akster en 
Jeanne Akster-ter Agter | vrienden 
van mijn moeder en verzetslieden, 
die aan de Broekdijk woonden op 
Landgoed Zwaluwenburg | p. 45

Jeanne Akster-ter Agter | vrouw van 
Jan Akster | moeder van Edu en Rietje 
Akster | vriendin van Thea | bewoner 
van een huisje aan de Broekdijk op 
Landgoed Zwaluwenburg | p. 45

Jo Thomassen | vriendin van 
Thea op de middelbare school in 
Amsterdam | p. 49

Jolanda | een meisje uit Epe | volgens 
Beppie Dam kon dit meisje goed 
toneelspelen | p. 155

Jong, mr. De | medeoprichter van 
de Stichting Toezicht Politieke 
Delinquenten | p. 456

Jongh, Willem de | verzetsleider 
in Arnhem | pleegvader van Tswi 
Herschel. | p. 101

juffr. de L. / Cr. / Kr. | onderduikster 
op de Zwaluwenburg | noemt zichzelf 
ook juffr. Cramer | Max Hes noemt 
haar ook juffr. Cr./Kr. | waarschijnlijk 
Regina de Levie, die een korsetten-
winkel in Zwolle had | p. 125

juffrouw Hulsebosch | meisjesnaam 
van Ansje, de toekomstige vrouw van 
tandarts Tom Boom | p. 253

juffrouw Van der Kluft | een 
vriendin van Ansje Hulsebosch, de 
toekomstige vrouw van tandarts 
Tom Boom | p. 253

K
Kaptein, Kees | beruchte Jodenjager 
in Den Haag | p. 389

Keulen, Bertie van | nicht van Eegje 
van Riet, vriendin van Thea op de 
middelbare school in Amsterdam  
| p. 53

Kewitz, hauptmann Karl | Duitse 
officier die in huis zat bij Tom en 
Ansje Boom | p. 407



Kimber van Valkenburg | oudste 
dochter van de auteur | p. 29

Kitty | verpleegster op Zwaluwenburg  
| helpt Max en Ilse Hes | p. 178

Klein-de Levie, Auguste | mogelijke 
onderduiker op de Zwaluwenburg | 
runde de korsetten¬winkel Corset 
Modern in Zwolle samen met haar 
jonger zus Regina de Levie | p. 328

Knikker, Dirk-Jan | echtgenoot van 
Beppie Dam | p. 424

Koerselman, familie | hulpvaardige 
buren van de familie Hes in Zwolle 
| p. 139

Kolkman, Jan | archiefmedewerker 
werkzaam bij het Streekarchivariaat 
Noordwest Veluwe | p. 188

Kost, majoor Albert | Duitse officier 
die in huis zat bij Tom en Ansje 
Boom | p. 407

Kroese, Frits | langstlevend lid 
van de verzetsgroep Old Putten | 
geïnterviewd door Richard | p. 121

Kuyt, familie | vader Bram Kuyt 
(rabbijn), moeder Lies Kuyt en 
dochter Breina Kuyt | p. 422

L
Lange, Aäron de | Joodse man uit 
Elburg, getrouwd met Clara van 

Zuiden uit Zwolle | broer van Hartog 
de Lange, met wie hij samen een 
huidenzouterij bestierde in Elburg 
| p. 114 

Lange, Hartog de | Joodse man 
uit Elburg | broer van Aäron de 
Lange, met wie hij samen een 
huidenzouterij bestierde in Elburg 
| p. 145

Leeuw, familie De | Joodse familie 
ondergedoken bij de familie Den 
Hollander in Den Haag | vader Jacob 
de Leeuw, moeder Veronica de 
Leeuw-Norden, zoon Louis de Leeuw, 
zoon Karel de Leeuw | p. 391

Lehmann, Erich | Ortskommandant 
te Elburg van september 1944 | p. 340

Leusink, Dries | boswachter op 
Zwaluwenburg tijdens de Tweede 
Wereldoorlog | zij gingen later in de 
jachtopzichterswoning wonen waar 
Tom en Ansje Boom tijdens de oorlog 
woonde | p. 226

Lever, Ben (Benjamin) | Joodse 
klasgenoot van Thea op de middel-
bare school in Amsterdam | zoon van 
Joseph en Rosa Lever | p. 48

Levie, Regina de | zeer waar-
schijnlijk Joodse onderduikerster 
op de Zwaluwenburg | runde de 
korsetten¬winkel Corset Modern in 
Zwolle samen met haar oudere zus 
Auguste Klein-de Levie | p. 167



Levie, Sophie/Sophia de | jongere 
zus van Regina en Auguste | woonde 
in Amsterdam en Den Haag | 
mogelijke aanleiding voor zoektocht 
van haar oudere zussen | p. 168

Lichtenbelt, dr.  | arts op ziekenhuis 
in Utrecht waar de familie Slump 
ging wonen en werken na hun 
vertrek vanuit Zwaluwenburg. | p. 97

Lipmann Rosenthal | een voorheen 
Joodse bank die door de Duitsers werd 
gebruikt om geld van weggevoerde 
Joden onder te brengen | p. 189

Loon, Bert van | genealoog en 
aangetrouwde neef van de auteur 
| hielp veel personen in die boek 
opsporen | p. 57

Luchtmeyer, Bertus | Friese 
verzetsman | p. 421

Lynden, Alexander Frederik (Lex) 
van | zoon van Godert en Annie van 
Lynden | p. 310

Lynden, Annie van | Annie Maria 
Catriena van den Bosch | vrouw van 
Godert van Lynden, burgemeester 
van Elburg in oorlogstijd | dochter 
van dominee Dirk Arie van den 
Bosch, radiopredikant bij de NCRV 
| p. 319

Lynden, Ellen van | dochter 
van Godert van Lynden, de 
oorlogsburgemeester van Elburg 
| p. 307

Lynden, Godert Jacob Karel 
van | Godert senior | adviseur 
van NSB-leider Mussert en 
hoofdredacteur van het NSB-blad 
Evangelie en Volk | oprichter van de 
nationaalsocialistisch gezinde Orde 
van Getuigen van Christus | p. 306

Lynden, Liohra van | dochter van 
Godert van Lynden, de oorlogs-
burgemeester van Elburg | p. 34

Lynden, mr. Godert Alexander 
Frederik baron van | oorlogs-
burgemeester van Elburg en later 
burgemeester van Valburg | zoon van 
Godert Jacob Karel van Lynden 
| p. 301

M
Madame Butterfly | bewoonster/
patiënt op de Zwaluwenburg | 
probeerde bevuild ondergoed naar 
Hitler en Göring te sturen | geeft 
Thea een klap tijdens een wandeling 
| gaat achter slot en grendel | p. 130

Mama | Charlotte van der Horst-van 
Charldorp | de moeder van Thea, 
Eef en Charry | grootmoeder van de 
auteur | p. 16

Marcus-Loeb, Hilde (en Leo 
Marcus) | nicht van Ilse Hes | p. 138

Margreet(je) Merkelbach-de Nooy | 
zus van Anton de Nooy, vader van de 
auteur | p. 448



Max (Michel Leo) Hes | onderduiker 
op Huize Zwaluwenburg | hield een 
dagboek bij tijdens zijn onderduik  
| p. 30

Mie van de Sluze | bijnaam van 
Hermina Dekker, verzetsvrouw te 
Noordeinde | p. 243

Mien Boerema | ook bekend als 
zuster Mien | de jongere zus van 
hoofdzuster Bertha Boerema | zuster 
op de Huize Zwaluwenburg | p. 91

Muller, dr. | medeoprichter van 
de Stichting Toezicht Poli¬tieke 
Delinquenten | p. 456

N
Nicht Tiny | Tineke Franke-van 
Charldorp | dochter van Herbert 
Daniël van Charldorp, de jongste 
broer van Thea’s moeder | trekt later 
in bij haar oom en tante Hendrik en 
Marie Jakobs-van Charldorp in Den 
Haag | p. 33

Noordman, Wolter | schrijver en 
historicus | p. 366

Nooy, Evert de | oudste zoon van 
Eef van der Horst en Anton de Nooy, 
halfbroer van de auteur | p. 445

Nooy, Gert de | tweede zoon van 
Eef van der Horst en Anton de Nooy, 
halfbroer van de auteur | p. 445

Nooy, Michiel de | zoon van Eef 
van der Horst en Anton de Nooy, 
halfbroer van de auteur | p. 443

Nooy-Otto, Greet de | moeder van 
Anton de Nooy | grootmoeder van de 
auteur | p. 449

Norden, familie | Joodse familie 
ondergedoken bij de familie Den 
Hollander in Den Haag | vader Israël 
Norden, moeder Rachel Norden-de 
Groot, zoon Herman Norden, zoon 
Jacob Norden  | p. 391

Norel, Willem van | schrijver van het 
naslagwerk Joods leven in Elburg 
| p. 114

O
Opa Alex | grootvader van Ilse Hes 
| p. 192

opoe Van Soeren | bood 
onderdak aan Max en Ilse Hes in 
Nijkerkerveen, na hun vlucht uit de 
Zwaluwenburg | p. 206

Os, familie Van | Hendrik van Os, 
zijn vrouw Maria van Os-aan ’t 
Goor en hun dochters Willempje en 
Hendrikje werden allen vastgezet 
en weggevoerd na een incident met 
onderduikers die zich verscholen bij 
hun boerderij. | p. 354



oudelui | Hartog Hes en Mietje Hes-
Marcus, de ouders van Max Hes | 
woonachtig te Zwolle | p. 117

Ouwerkerk, Piet | schoonzoon en 
zwager van Matthijs en Hendrik 
Verkuijl | gefusilleerd | p. 361

P
Paps | Evert van der Horst | de vader 
van Thea, Eef en Charry | grootvader 
van de auteur | p. 266

Pare, George A.F.  | legerpredikant 
bij het Britse leger | hield een 
dagboek bij over de luchtlanding 
bij Arnhem en over zijn 
onderduikperiode in Elburg en 
omstreken  | p. 343

Peters, meneer | Hendrik Peters 
| hoteleigenaar en verzetsman te 
Zwolle | hielp Louk en Nico Israëls 
onderduiken | echtgenoot van Alida 
Hendrika Peters-Varenkamp | p. 66

Peters-Varenkamp, Alida Hendrika 
| echtgenoot van Hendrik Peters, 
hoteleigenaar en verzetsman te 
Zwolle | p. 204

Pleiter, Willem en Tijmen | boeren-
zoons en verzetslieden die woonden 
op de Zwaluwenburg | verwoed 
schaatsers | schaatsten vanuit Elburg 
naar Friesland voor de Elfstedentocht 
| Thea had na de oorlog een kort-
stondige relatie met Willem | p. 45

Pol, familie Van de | boden 
onderdak aan Max en Ilse Hes in 
Elburg | p. 192

Pool, Abraham | voormalig 
echtgenoot van Sophie de Levie, 
jongere zus van Auguste en Regina 
de Levie, die vrijwel zeker op de 
Zwaluwenburg zaten ondergedoken 
| p. 394

Poons, familie | Joodse familie 
ondergedoken bij de familie Den 
Hollander in Den Haag | vader 
Hartog Simon Poons, moeder Mimi 
(Mietje) Poons-Polak, Veronica Polak-
Croiset (moeder van Mimi Poons 
Polak) | p. 392

Prins-Greep, Joanneke | nicht van 
Rein Greep, die tijdens de oorlog 
op Landgoed Zwaluwenburg zat 
ondergedoken | echtgenoot van Cees 
Prins | p. 227

R
Rambonnet, mw.  | eigenaar en 
bewoner van Huize Old Putten in 
Doornspijk (bij Elburg) | moeder 
van verzetsstrijders Nico en Han 
Rambonnet | p. 46

Rambonnet, Nico en Han | mede-
oprichters van de verzetsgroep Old 
Putten | kwamen regelmatig over de 
vloer bij tandarts Tom Boom | p. 47



Rambonnet, Nicole | eigenaar/
bewoner van Huize Old Putten ten 
tijde van het schrijven van dit boek 
| p. 281

Reigersberg Versluys, jonkheer 
Van | eigenaar van de Zwaluwenburg 
tijdens de oorlog | toen woonachtig in 
Frankrijk | p. 19

Renée | een van de meisjes | loopt 
regelmatig weg | er worden veel 
verhalen over haar verteld | ze komt 
uit gegoede kringen en is ongewenst 
zwanger geraakt | p. 170

Rhijnvis Feith, burgemeester | was 
tot 1941 burgemeester van Elburg  
| p. 301

Rie(k) P. | Hendrika Sara Maria P. | 
wordt door Max Hes aangewezen als 
een van de meisjes die verraad heeft 
gepleegd | zou ook Carry kunnen zijn 
| loopt met Doortje T. weg op de nacht 
van de razzia | p. 192

Riet, Eegje van | vriendin van 
Thea op de middelbare school in 
Amsterdam | tijdens de oorlog 
werkzaam bij de telefooncentrale in 
Amsterdam | p. 49

Ruijssink-de Nooy, Marja | dochter 
van Thea’s zus Eef | p. 80

S
Sanders, David | vriend van de 
familie Hes | werkzaam bij de Joodse 
Raad  | p. 140

Schothorst, dr. Evert van | 
psychiater en onderdirecteur van 
ds. Wouter Lourens Slot (ook zijn 
schoonzoon) | p. 25

Schrale, familie | familie waar 
Harry Hes tijdelijk zat ondergedoken 
| p. 172

Schuurman, Teunis ‘PATS’ | 
geschiedenisliefhebber  | p. 364

Schwencke, Pieter | baas van Nico 
Herschel | zorgde ervoor dat Tswi 
Herschel werd ondergebracht bij de 
verzetsfamilie De Jongh in Arnhem. 
| p. 100

Schwencke, Tina | dochter van 
Pieter Schwencke, de baas van Nico 
Herschel | speelde als zeventienjarige 
de moeder van Tswi Herschel en 
bracht hem per trein naar zijn 
pleegfamilie in Arnhem. | p. 101

Sieben, Henk | beheerder van 
het archief van de Rekkense 
Inrichtingen | p. 222

Sloet van Oldruitenborgh, 
baronesse Ellen | de eerste 
vrouw van Godert van Lynden, 
burgemeester van Elburg in 



oorlogstijd | stierf in het kraambed, 
evenals haar eerste kind | p. 305

Slot, ds. Wouter Lourens | oprichter 
van Huize Zwaluwenburg, maar ook 
van broederinstelling De Dreef in 
Wapenveld en daarvoor de Rekkense 
Inrichtingen | p. 24

Slump, Geertje | dochter van Geertje 
en Hidde Slump, kok en tuinman 
van de Zwaluwenburg voordat 
mijn moeder en Evert van den Hul 
die taken overnamen. Woonde tot 
haar dood op Zwaluwenburg. Haar 
dochter Margaretha Coornstra 
bracht me op het spoor van Malchen 
(Ammy) Weijel. | p. 94

Slump, Grietje | kok op 
Zwaluwenburg, waar Thea het van 
overnam. Haar man Hidde was 
tuinman. Haar dochter Geertje heeft 
tot haar dood in de tuinmanswoning 
op Zwaluwenburg gewoond. Haar 
kleindochter Margaretha Coornstra 
bracht me op het spoor van Malchen 
(Ammy) Weijel. | p. 94

Sok, Ally | medewerker herdenkings-
centrum Kamp Westerbork | p. 393

Son, Sally van (en zijn zussen 
Hetty en Sera) | werkten op Het 
Apeldoornsche Bos, de Joodse 
psychiatrische inrichting bij 
Apeldoorn, waarvan vrijwel alle 
patiënten en staf werden weggevoerd 
en vermoord | p. 106

Stins, echtpaar | bekenden 
van de familie Hes | oppas- en 
onderduikadres voor Harry en Abel 
Hes | p. 91

Storm, Lientje (Helena Sturm) | 
meisje uit Amsterdam | haar volledige 
naam was Helena Sturm | jonger 
zusje van de Amsterdamse zangeres 
Rita Corita | Leentje werd in 1946 in 
Amsterdam vermoord | p. 156

Stroink, Gerhard | jeugdvriend 
van Thea’s zus Eef | Gerhard en 
Eef hielden hun leven lang contact 
| Gerhard sloot zich aan bij de SS 
en vocht op het Oostfront, waar 
hij zwaargewond raakte | later 
bekleedde hij hoge functies bij de 
NSB, Jeugdstorm en Landwacht | 
echtgenoot van Lucienne Douwes | 
vader van Maarten Stroink, die een 
bijdrage leverde aan het boek | p. 80

Stroink, Maarten | zoon van 
Gerhard Stroink en Lucienne 
Stroink-Douwes | p. 438

Stroink-Douwes, Lucienne | 
echtgenote van Gerard Stroink | 
moeder van Maarten Stroink, die een 
bijdrage leverde aan het boek | p. 136

Sturm, Helena (Lientje Storm) 
| meisje uit Amsterdam | haar 
volledige naam was Helena Sturm 
| jonger zusje van de Amsterdamse 
zangeres Rita Corita | Leentje werd in 
1946 in Amsterdam vermoord 
| p. 156



Suze | een meisje uit Amsterdam | 
volgens Beppie Dam was dit meisje 
onverbeterlijk | p. 155

Sytzama, freule Van | eigenaar en 
bewoner van Huize Schouwenburg | 
zij bood later in de oorlog onderdak 
aan Godert en Annie van Lynden, 
de burgemeester van Elburg en zijn 
vrouw | p. 150

T
tandarts Boom | Anton Johan (Tom)
Boom | tandarts te Oldebroek | buur -
man van Huize Zwaluwenburg | p. 21

tante Marie (Amsterdam) | Anna 
Maria van Charldorp-Visser | 
aangetrouwde tante van Thea | 
weduwe van Herbert Daniël van 
Charldorp, de jongste broer van 
Thea’s moeder | moeder van Tiny 
van Charldorp | p. 33

Thorn Leeson, Wadim | klasgenoot 
van Thea op de middelbare school in 
Amsterdam | p. 54

Tiny en Tineke | twee meisjes van 
de Zwaluwenburg, genoemd door 
Beppie Dam | p. 425

Tongeren, Teunis van | werkte als 
tuinhulp voor tandarts Tom Boom | 
lid van verzetsgroep ’t Harde, samen 
met Evert van den Hul en de gebr. 
Akster en Pleiter  | p. 129

Tonny | een meisje uit Zeeland | 
volgens Beppie Dam was dit meisje 
lesbisch | p. 154

Trijntje | een meisje uit Groningen | 
volgens Beppie Dam was dit meisje 
lesbisch | p. 154

Truus Boeijink | collega/vriendin 
van Thea op de Zwaluwenburg | p. 98

U
Ursula | verpleegster of bewoonster 
van de Zwaluwenburg | p. 144

V
Vercouteren, Piet | leider van de 
verzetsgroep Elburg  | p. 123

Verheul, Cees | onderduiker uit 
Dordrecht | deelde ondergrondse 
hut op Landgoed Zwaluwenburg met 
Rein Greep, die bevriend was met 
Thea | p. 61

Verkuijl, Cock | collega van Thea’s 
zus Charry | p. 360

Verkuijl, familie | Matthijs Verkuijl 
en zijn zoon Hendrik werden beide 
gefusilleerd in Amsterdam | zij 
waren de vader en broer van Cock 
Verkuijl, een collega van Thea’s zus 
Charry | p. 360



Voolen, Georgine van | echtgenote 
van Harry Hes | p. 140

Voolen-Kastan, Henny van | moeder 
van Georgine van Voolen, de vrouw 
van Harry Hes | Henny overleefde 
meerdere concentratiekampen, tot 
aan Auschwitz toe | p. 141

Vries, Marijke de | mogelijk 
schuilnaam van zuster Van der Hoek 
toen ze ondergedoken zat op Huize 
Old Putten | p. 282

Vries, Ulco de | burgemeester van 
Doornspijk | vriend van tandarts 
Tom Boom | p. 47

W
Weerd, familie Van de | familie in 
Doorspijk waar Max en Ilse Hes een 
nacht onderduiken na de razzia 
| p. 192

Weijel, Ammy (later Herschel-
Weijel) | onderduikster op de 
Zwaluwenburg | echtgenoot van 
Nico Herschel en moeder van Tswi 
Herschel | zat op de Zwaluwenburg 
ondergedoken voordat Thea er ging 
werken | p. 100

Weijel, Jozef | broer van Ammy 
Herschel-Weijel | zat mogelijk ook 
ondergedoken op Zwaluwenburg als 
tuinman | p. 11

Werfhorst, Evert van de | leider van 
de verzetsgroep ’t Harde, tevens 
werk- zaam bij de marechaussee 
| p. 419

Werfhorst, Kees van de | zoon van 
verzetsleider Evert van de Werfhorst 
| p. 419

Wesselink Veneman, Geziena 
Hendrika | zij verbond haar naam 
aan de stichting die beheer had over 
Huize Zwaluwenburg  | p. 24

Wesselink, Everdina | dochter 
van Geziena Hendrika Wesselink 
Veneman | huisgenoot van ds. Slot op 
de Rekkense Inrichtingen | p. 28

Wesselink, Jeanne | dochter van 
Geziena Hendrika Wesselink 
Veneman | huisgenoot van ds. Slot op 
de Rekkense Inrichtingen  | p. 28

Westerink, Roelof | boerenzoon 
woonachtig op boerderij Louisiana, 
onderdeel van Landgoed 
Zwaluwenburg | dit zijn de buren van 
Tom en Ansje Boom | p. 314

Wilkens, familie | Duco Wilkens 
senior was een oom van Anton 
de Nooy (vader van de auteur) | 
Wilkens schreef het boek De verlaten 
kampong en was vader van Otto, 
Duco en Meinard Wilkens, die allen 
aan het Oostfront stierven | p. 449



Y
Ypma, familie | bood onderdak aan 
Max Hes | p. 422

Z
Zelhorst | boekhandelaar te Zwolle | 
wordt door Max Hes genoemd 
| p. 116

Zuiden, Clara van | Joodse vrouw 
uit Zwolle, getrouwd met Aäron 
de Lange uit Elburg | dochter 
van Rubertus van Zuiden, 
godsdienstleraar te Zwolle | p. 145

Zuiden, Jacob van | zat met zijn 
vrouw, Clara van Zuiden-van Beek 
ondergedoken bij Hermina Dekker in 
Noordeinde, waar hij stierf | tandarts 
Boom ging met huisarts Wim 
Gerritsen de dood vaststellen en zijn 
begrafenis regelen | p. 244

Zuiderveld, Dirk en Ina | boden 
onderdak aan Max en Ilse Hes 
| p. 421 

zwager Geert | de zwager van 
opoe Van Soeren in Nijkerkerveen, 
verricht hand en span diensten 
voor Max en Ilse Hes op hun 
onderduikadres | p. 206

Zwieten, Karin van | partner van de 
auteur | p. 17

Zwitserse Zuster, de | 
hulpverpleegster op Zwaluwenburg | 
Almita Kaan | p. 267




