
De oorlogsdaghoeken van
Solveig Stotijn-Egge

De 60ste herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft in
2005 voor heel wat nieuwe literatuur over die oorlog gezorgd. Daarbij kan
vooral het uitgeven van tijdens de oorlog gehouden dagboeken genoemd
worden. Hoewel men zou kunnen verwachten dat alle bewaard gebleven dag
boeken al lang en breed in druk verschenen zouden zijn, blijkt niets minder
waar. Er blijven nog steeds dagboeken opduiken en zelfs dagboeken die (zij
het in kleine kring) al langer bekend waren, worden pas nu gedrukt.
Misschien is het wat overdreven om van een hype te spreken, maar feit is dat
het een populair genre is, dat op veel belangstelling kan rekenen van zowel de
oudere garde die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt, als van jongeren
uit vele lagen van de bevolking. Dat het mogelijk was om een complete ten
toonstelling alleen aan Rotterdamse oorlogsdagboeken in te richten in
Museum 'Het Schielandshuis' zegt in dat kader toch ook wel wat, al is
Rotterdam natuurlijk heel wat groter dan Leiden en was het (nood)lot van
die stad voor veel bewoners een reden om eerder naar de pen te grijpen.

De dagboeken van de echt belangrijke Nederlanders, die een grote rol tij
dens de oorlog speelden, zijn doorgaans al veel langer geleden in druk uitge
geven. Wat thans aan dagboeken verschenen is en verschijnt, betreft vooral
dagboeken, of fragmenten daarvan, van mensen die altijd zelf gedacht en
gezegd hebben dat hun schrijfsel helemaal niet belangrijk was, niet boeiend
genoeg was geschreven om gedrukt te kunnen worden, of beter maar geheim
kon blijven . Zij waren immers maar onbelangrijke mensen, die slechts lagere
school genoten hadden of amper beter ontwikkeld waren, of als het ontwik
kelde mensen betrof, geen wezenlijke zaken beschreven. Maar die argumen
ten schijnen nu amper nog te gelden. Thans wil een groot deel van de geïn-
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teresseerden, en dus potentiële kopers van de uitgave, juist zien of zelfs 'mee
beleven' hoe een heel gewoon mens tegen de oorlog aankeek en er zo goed
mogelijk doorheen probeerde te komen , met alle kleine dagelijkse probleem
pjes. Als er al eens bekende gebeurtenissen vermeld of zelfs nader beschouwd
worden, is dat alleen maar extra. Dat taalgebruik en dergelijke niet al te hoog
staand zijn, wordt eerder als ontroerend dan afstotend ervaren. Ook al zullen
er altijd wel dagboeken ongedrukt blijven, in zijn algemeenheid is het toch
wel wenselijk om zoveel mogelijk door middel van druk publiek te maken,
zeker als het een scribent of milieu betreft waarover uit andere bron zeer wei
nig bekend of althans tot nu toe gepubliceerd is.

Een dagboek in meerdere delen van een in Noorwegen geboren echtgenote
van een hooggeplaatste bij de Leidse gemeentelijke psychiatrische instelling
Endegeest verdient op zich al aandacht. Deze hoogontwikkelde vrouw wist
blijkbaar redelijk wat ze wel en wat ze niet kon schrijven. Hoewel de taal
waarin ze schreef voor (foute) Nederlandse of Duitse autoriteiten een ver
schrikkelijke hinderpaal zou zijn, waren er genoeg quislings die voor vertaling
hadden willen zorgdragen. Haar diepste gevoelens, ofdie van haar man, heeft
ze niet aan het papier toevertrouwd. Daardoor lijkt het alsof zij geen grotere
zorgen had dan haar huisvesting, maar alleen dat al was in 1942 en 1943 voor
duizenden lotgenoten een even grote bezoeking.

De echtgenoot van Solveig Stotijn-Egge was Han Srotijn, onderdirecteur
van Endegeest. Als zodanig was Stotijn een ambtenaar in dienst van de
gemeente Leiden , ook al lag (en ligt) Endegeest in de gemeente Oegstgeest.
In 1896 had de gemeente Leiden deze buitenplaats gekocht om er een
psychiatrische inrichting van te maken , zodat Leidse 'krankzinnigen' niet
meer naar Delft hoefden, zoals sinds 1844 het geval was geweest. Endegeest
was niet de enige Leidse instelling voor geestelijke gezondheidszorg op
Oegstgeester grondgebied: daarnaast beschikte Leiden daar over Voorgeest
(voor jeugdige zwakzinnigen) en het sanatorium Rhijngeest. Endegeest,
Voorgeest en Rhijngeest stonden onder gezamenlijk beheer en de geneesheer
directeur van Endegeest was eindverantwoordelijk voor de drie instellingen.
De medewerkers van deze drie instellingen waren dus in dienst bij de
gemeente Leiden , die ook het beleid bepaalde, maar de patiënten werden bij
opname Oegstgeesrer ingezetene. Overigens woonden ook de meeste mede-
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werkers van deze inrichtingen in Oegstgeest, zoals ook de familie Stotijn.
Over Endegeest wordt tussen de regels heel wat meegedeeld, en dat is niet

onwelkom, omdat het bekende gedenkboek over die instelling door Gemma
Blok en Joost Vijselaar, Terug naar Oegstgeest: patiënten en hun behandeling in
het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997 (Nijmegen 1998) de oor
logsperiode niet uitgebreid behandelt. Het artikel van G.J.c. aan de Stegge,
'Geneesheer-directeur van een gesticht in bezettingstijd: Endegeest als case
study', verschenen in het LeidsJaarboekje 98 (2006) 165-200, gaat vrijwel
uitsluitend over het wedervaren van de Joodse patiënten en noemt de naam
Stotijn amper.

Dit alles lijkt voldoende reden om in het Jaarboek de nodige bladzijden
aan deze dagboeken te wijden.

Een aantal elementen in dit dagboek vraagt om een nadere toelichting. In de
eerste plaats is er de zoektocht naar een woning in Leiden, eind juli 1942.
Zoals eerder opgemerkt was het vinden van woonruimte inderdaad een pro
bleem. Vóór de oorlog was er nauwelijks woningnood geweest, zeker niet
voor mensen met een redelijk inkomen. Maar na de Duitse inval in 1940
kwam de woningbouw in deze regio (en op vele andere plaatsen) praktisch
stil te liggen. In 1942 werd er zelfs landelijk een algehele bouwstop afgekon
digd. Bovendien waren woningen beschadigd geraakt door gevechtshandelin
gen (al viel dat in Oegstgeest en Leiden nog wel mee) en gevorderd door de
Duitsers . Langzaam maar zeker ontstond de woningnood die na de oorlog de
volkshuisvesting zou domineren. I

De stijgende woningnood was voor de gemeente Leiden reden om op
9 juli 1942 nieuwe regels af te kondigden met betrekking tot verhuizen en
het verhuren van woningen. Er werd een woningbeurs ingesteld en boven
dien werd verhuizen en vestigen afhankelijk van een voorafverkregen vergun
ning. Bij de woningbeurs moesten verhuurders en eigenaren woningen aan
melden die leegkwamen of in de verkoop gingen. De w:oningbeurs was op
zich alleen een middel om de woningmarkt inzichtelijk te maken. Het werd
echter een beleids- en controle-instrument doordat tegelijkertijd werd beslo
ten dat mensen alleen konden verhuizen binnen Leiden met toestemming
van het College van B enW. Dat gold ook voor vestiging in Leiden. Het is
opvallend dat in het dagboek met geen woord wordt gerept over de noodzaak
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een vergunning aan te vragen voor vestiging in Leiden vanuit Oegstgeest en
dat de Storijns in Leiden via particulieren een woning gaan zoeken in plaats
van via de inmiddels ingestelde woningbeurs. Als Leids gemeenteambtenaar
had Stotijn toch moeten weten dat dit zo eigenlijk niet kon. Of wist hij juist
als gemeenteambtenaar beter?

In oktober 1942 vaardigde het ministerie van Binnenlandse Zaken overi
gens een Vestigingsbesluit uit voor de kustgebieden, inclusief de hele Leidse
regio, waarbij het - behoudens enkele uitzonderingen - verboden werd zich
in andere gemeenten te vestigen of daarbinnen te verhuizen. De Leidse ver
ordeningen die de vergunningen regelden, waren daardoor overbodig gewor
den en werden ingetrokken. De woningbeurs bleef wel bestaan.

Nog een tweede opmerking over de dagboeken. Wellicht wekt het verbazing
dat de Stotijns zich geen grotere zorgen maakten dan die zij in het dagboek
etaleren. Er is al op gewezen dat het in deze tijd onverstandig was om alles
aan het papier toe te vertrouwen. Daarnaast maakt het dagboek eigenlijk nog
eens duidelijk dat voor veel mensen het leven gewoon doorging, zeker in de
eerste oorlogsjaren. Materieel gezien ging het de meeste mensen niet eens zo
slecht . Er was natuurlijk de distributie, maar echte tekorten waren er niet,
behalve voor geïmporteerde en luxe artikelen, zoals de krenten die ontbreken
in de krentenbollen die de Stotijns kopen. Schaarste en tekorten begonnen
zich pas vanaf ongeveer begin 1943 duidelijker te manifesteren.'

DE REDACTIE



Kaft van een van de dagboeken
met opschrift 'Nederland 1942,
Dagboek' (foto Liesbeth Huijer).
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De Dagboeken

In 2002 kocht de Dirk van Eek-Stichting vijf oorlogsdagboeken aan. Ze wer
den op een Leidse rommelmarkt gevonden door Dick Bavelaar. De dagboe
ken bleken geschreven te zijn door Solveig Stotijn-Egge, een Noorse, die op
18 mei 1939 trouwde met de Nederlander Han Stotijn. Solveig Egge kwam
uit een koopmansgezin dat in Bergen gevestigd was.' Haar vader, Anders
Klausen Egge, was gehuwd met Alfrida. Samen hadden ze drie kinderen:
Solveig werd in 1909 geboren, haar broer Alf in 1913 en haar zus Gunvor in
1917. Solveig studeerde psychologie in Oslo en werkte na haar verhuizing
naar Nederland als psychologe" in Endegeest, waar haar man toen onder
directeur was.'

De periode die in de dagboeken beschreven wordt, loopt van juli 1942 tot
december 1943. De Stotijns woonden toen in 'Zuiderhorst' tegenover het
gesticht Endegeest aan de Endegeesterstraatweg 16 in Oegstgeest. De dag
boeken zijn voor het grootste deel geschreven in het Noors, al worden er soms
Nederlandse of vernoorste Nederlandse woorden gebruikt. In een voorwoord
benadrukt Solveig dat hier een waar gebeurd verhaal is beschreven. Ze heeft
alleen heel af en toe de volgorde veranderd omdat dit het verhaal ten goede
kwam.

Het schrift dat chronologisch gezien het eerste dagboek is, draagt het num
mer III. Het is dus aannemelijk dat er nog twee oudere dagboeken geweest
moeten zijn. In dit artikel heb ik me beperkt tot de beschrijving van de
gebeurtenissen tussen 20 juli 1942 en 12 september 1942 omdat deze perio
de levendig beschreven wordt en als een afgerond geheel kan worden
beschouwd.

L1E8BETH HUIJE R

met dank aan DieAndreas Blikken

De evacuatie van Zuiderhorst

MAANDAG 20 JULI 1942

Solveig heeft een paar dagen vrij genomen om samen met Nanda, de hulp,
het huis schoon te maken, nadat er een nieuwe schoorsteen is gebouwd. Ze
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zijn nog maar net begonnen als er wordt aangebeld. Een Duitse Feldwebel
staat voor de deur en kondigt aan dat Zuiderhorst moet worden ontruimd.
Hij weet niet waarvoor het huis gebruikt gaat worden, maar het komt in ieder
geval niet vol met soldaten, want de soldaten die nu in Zuiderhorst zijn inge
kwartierd, worden ondergebracht in de rij huizen naast Zuiderhorst. Solveig
neemt het nieuws rustig op. Na eerder nieuws van dreigende evacuatie en de
inkwartiering van de soldaten is ze langzamerhand wel wat gewend.

Han heeft de geruchten inmiddels ook gehoord en komt naar huis . Hij wil
zich niet direct gewonnen geven en eerst nog met de burgemeester en de
Ortskommandant praten. Hij komt te weten dat de order uit Den Haag komt,
van het hoogste niveau. Als hij terugkomt, zorgen ze eerst voor de vis die in
een ton in de kelder stond. De vis is gaan stinken en ze besluiten die in de
tuin te begraven. Als Han daarmee bezig is, komt er een andere Feldwebel: ze
hoeven op dit moment toch niet te evacueren. Han danst van vreugde.

'Dat moeten we vieren met koffie en krentenbollen!' vond Han. Het was half twaalf. Het
voorstel werd unaniem aangenomen. Acht krentenbolle n voor een A-bon (dat betekent
dat het ons een heel brood kost). Nanda ging ze op mijn fiets halen en Han ging verder
met graven. Wat ik deed, weet ik niet, ik was zeker verdwaasd. Maar de koffie werd gezet
en even daarna kwam Nanda terug met de krentenbollen. Die vielen tegen; er zaten geen
krenten in. Dus die luxe is ook voorbij . De bollen werden toch met smaak opgegeten en
de koffie was lekker sterk.

Later komt een Nederlandse politieman melden bij welke familie ze in kun
nen trekken, op het moment dat ze alsnog moeten evacueren . Solveig is blij
dat dat niet nodig is en dat ze, net als in mei 1940, in een gastenkamer in
Endegeest terecht kunnen.

's Avonds krijgen ze bezoek van hun vriend Groenewold uit Katwijk en
zijn nieuwe vrouw. Zijn fiets is in beslag genomen en hij heeft geen idee hoe
hij nu naar zijn werk in Den Haag moet. Als de vrouw van de dominee
Salvesen van de Noorse zeemanskerk in Rotterdam opbe lt, kan die ook
bevestigen dat er in Leiden fietsen in beslag worden genomen, evenals dekens
en linnengoed. Voor een fiets wordt een vergoeding van 35 gulden betaald,
wat Solveigeen schandalig lage prijs vindt. Voor die pr ijs kun je nog niet eens
een nieuwe band kopen. Damesfietsen worden nog niet gevorderd . Han ver
trouwt erop dat hij als arts zijn fiets mag behouden. Gel ukkig hebben Solveig
en Han in juni al hun jaarlijkse fietstocht gemaakt.
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DINSDAG 21 JULI 1942

Het is misschien de laatste keer geweest dat ze in Zuiderhorst hebben gesla
pen. Han is er erg bedrukt onder. Hij belt rond en krijgt uiteindelijk te horen
dat ze nu niet worden geëvacueerd, maar de situatie is nog onzeker. Ze begin
nen voor de zekerheid toch met inpakken. Twee 'imbeciele ' jongens uit
Voorgeest van een jaar of zeventien komen om te helpen. Verschillende din
gen worden alvast naar Voorgeest gebracht. Ze slapen slecht door de overvlie
gende Engelse vliegtuigen. Er valt een bom. Later blijkt die in Noordwijk
terecht te zijn gekomen.

WOENSDAG 22 JULI 1942

Han geeft een cursus aan de verpleegsters en daarom blijft Solveig thuis. Ze
maakt schoon met Nanda en tegelijkertijd pakt ze in. Nanda is bang dat al
het schoonmaakwerk voor niets zal blijken te zijn, maar Solveig hoopt dat ze
ongelijk krijgt en dat ze in Zuiderhorst kunnen blijven wonen.

Han heeft van een assistent in Rhijngeest een aanbod gekregen om in
Warmond te gaan wonen bij diens moeder. Dat huis gaan ze bekijken. Het
blijken twee kamers op de zolderetage te zijn. De kamers zijn onverwarmd en
er is geen eigen keuken. Solveig geeft de voorkeur aan Endegeest, waar ze cen
trale verwarming en vol pension hebben.

DONDERDAG 23 JULI 1942, "DE KATASTROFE"

Net nu Solveig het huis weer een beetje op orde heeft, komt de Feldwebel met
het bericht dat ze toch moeten evacueren. Alle huizen in de buurt van mili
taire posten moeten worden ontruimd. Solveig beschrijft het volgende
gesprek met de Feldwebel:

Moesten onze directe buren ook evacueren dan? Nee, dat waren immers Duitsers.
Duitsers? Ja, de vrouw van onze buren, de NSB'er die een officier in pension had, was
Duits. En wij hadden de hele tijd gedacht dat ze Zweeds was. Nou ja, het maakt ook niets
uit. Als we dus ns s 'ers waren geweest, hadden we niet hoeven te evacueren. De mogelijk
heid tot spionage was dus de reden van de evacuatie.

Ja, de Feldwebel dacht dat dat best mogelijk was; wij hadden vanuit ons huis het beste
uitzicht op het oefenterrein erachter en van het dak was het zelfs mogelijk om een soort
luchtfoto van de hele installatie te maken. Niet dat hij of de andere officieren hier in de
buurt dachten dat we 'luchtfotograaf' zouden spelen, maar de mogelijkheid was er en de
order kwam zoals gezegd uit Den Haag.
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'Zuiderhorst' , Endegeester
straatweg 16, Oegstgeest in 2004
(foto Ole Andreas Blikken).
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Han en Solveig informeren bij hun vroegere hospita, mevrouw Filippo, of ze
een etage vrij heeft, maar daar kunnen ze niet terecht voor de volgende week.
Daarop gaan ze naar de directeur van Endegeest , EJ. Stuurman. De directeur
zegt dat het aanbod om in een gastenverblijf te wonen nog steeds van kracht
is, maar ondanks dat aanbod vindt Solveig hem niet erg hartelijk.

Thuisgekomen bellen ze vrienden en bekenden om te vragen of ze weten
waar ze een woning kunnen krijgen. Solveig hoopt op lege kamers nu de stu
denten vertrokken zijn en de professoren hun ontslag hebben ingediend.

De vrouw van de directeur komt om ze een kamer in het huis van de direc
teur aan te bieden , maar Han zou het verschr ikkelijk vinden om daar te moe
ten wonen. Ook een van de buren, een wijnhandelaar, biedt hun woonruim
te aan. De huur die hij vraagt blijkt echter bijna twee keer zoveel te zijn als
de huur die hij zelf betaalt.

Han en Solveig bekijken een pension aan het Rapenburg. Ze nemen de
tram om de fietsen niet in gevaar te brengen. Het zijn twee donkere kamers
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en de keuken moet worden gedeeld . Ze gaan langs bij de Salvesens die aan de
Witte Singel wonen. Salvesen lacht met leedvermaak als hij over de evacuatie
hoort. Hij werd erger door de oorlog getroffen toen zijn dienstwoning in
Rotterdam afbrandde. Bij Salvesen zijn soldaten langs geweest om de fietsen
in beslag te nemen. Hij heeft ze weggestuurd met de opmerking dat hij Noors
staatsburger is en dat ze zeker geen opdracht hadden om buitenlanders van
hun fiets te beroven. 's Nachts vliegen er weer bommenwerpers over.

VRIJDAG 24 JULI 1942

Hoewel ze nog steeds geen huis hebben, moet er toch worden ingepakt.
Maandagavond moeten ze Zuiderhorst verlaten hebben. Er komen weer twee
jongens uit de inrichting helpen. Han krijgt van de Ortskommandant toe
stemming om één kamer een week langer te houden voor opslag van dingen
die ze niet op tijd ingepakt en vervoerd krijgen. De Onskammandant is heel
geschikt, vindt Han. Hij blijkt een beroemde pianist te zijn die voor de oor
log in Holland concerten heeft gehouden. In de tussentijd heeft Salvesen
gebeld met een aanbod voor woonruimte aan de Witte Singel. Bovendien
heeft Solveig ook nog een aanbod van andere buren gekregen. De situatie ziet
er nu beter uit .

Han en Solveig bezichtigen het huis van professor Kraemer aan de Witte
Singel [H. Kraemer, theologie, Witte Singel 71], waar Salvesen over heeft
gebeld. Het huis blijkt te groot te zijn en bovendien wil mevrouw Kraemer
er zelf blijven wonen met haar 9-jarige dochter. Ze hebben verschillende aan
biedingen van woningen gekregen, maar geen is er geschikt.

ZONDAG 26 JULI 1942

Han heeft een aanbod van de directeur om een paar kamers te krijgen in
diens eigen huis afgeslagen omdat het delen van een keuken niet ideaal is. Ze
gaan wel op het aanbod in om van de gastenkamer (met vol pension) van de
instelling gebruik te maken. Hans ouders komen om te helpen met inpak
ken. Ze nemen onder andere kristal mee naar Den Haag om dat veilig te
bewaren. De laatste avond in Zuiderhorst drinken Han en Solveig uitgebreid
thee in de serre:

De maan kwam weer tevoorschijn voordat we onze koffie op hadden en we namen nog
een kop en uiteindelijk namen we meer dan een uur pauze. Het was dan ook onze laatste,
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onze allerlaatste avond in Zuiderhorst. Morgenavond moeten we eruit zijn. De bedden
worden morgenochtend naar het gastenverblijf in Endegeest overgebracht. De avond was
zacht en de maneschijn prachtig. Tenslotte moesten we de rest van het werk achter geblin
deerde ramen en bij elektrisch licht doen .

Na het harde werken zijn ze erg moe, maar vanwege de bommen kunnen ze
niet slapen. Han stelt voor om de schuilkelder in te gaan. Daar blijkt het erg
vochtig te zijn, en na een tijdje gaan ze toch maar weer naar boven. Het is de
eerste en waarschijnlijk de laatste keer dat ze de schuilkelder gebruiken sinds
ze hem drie jaar geleden lieten bouwen.

MAANDAG 27 JULI 1942

Er moet nog veel worden gedaan. De regen bemoeilijkt de verhuizing.
Solveig is blij dat ze maar drie in plaats van twintig jaar getrouwd zijn, wam
dan hadden ze waarschijnlijk veel meer spullen gehad.

Gelukkig hadden we met de hulp van de jongens het linoleum bijna overal weggehaald
voordat de werklui kwamen. We waren alleen niet aan de trap en de gang boven toegeko
men. Het was Nandàs taak om daarna schoon te maken, wat er natuurlijk toe leidde dat
de hele emmer van de trap af kletterde; dit resulteerde in een soort waterval. Maar Nanda
zou Nanda niet zijn als ze daar niet hartelijk om kon lachen, en toen durfden de jongens
het ook van die kant te bekijken. Zelf zou ik de hele zaak liever van geen enkele kant bekij
ken en dus liet ik het voorlopig bij de akoestische indruk die ik van het geval gekregen had
en liet Nanda de gevolgen van de waterval afhandelen.

Han vraagt en krijgt een dag uitstel van de Wachtmeister. Als ze een theepau
ze nemen , komt er een uitnodiging van zuster Verschoor [mej. C. Verschoor,
hoofdverpleegster] om bij haar thee te drinken en ze stuurt ook thee en
snoepjes voor Nanda en de jongens. Ze rusten uit in het hoofdgebouw, waar
de bedden al naartoe gebracht zijn. Na een uurtje rust horen ze dat er een
appartement vrij is in de buurt van het academisch ziekenhuis. De vrouw die
het verhuurt blijkt erg aardig te zijn en er is een eigen keuken . Solveig vindt
het te vies en te vervallen, maar Han wil iedere mogelijkheid aangrijpen om
het gastenverblijf zo snel mogelijk te verlaten.

DINSDAG 28 JULI 1942

De eerste nacht in Endegeest. Solveig vindt het merkwaardig dat er 's mor
gens geen ontbijt voor hen is gemaakt. Ze besteden de hele dag aan de laat-
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ste dingen die in Zuiderhorst gedaan moeten worden. Er wordt besloten om
ook alle planken uit de kasten te slopen om niets voor de Duitsers achter te
laten. Een hoofdstuk uit hun leven is afgesloten , en het is geen slecht hoofd
stuk geweest.

WOENSDAG 29 JULI 1942

Solveig richt het gastenverblijfverder in. Han is uit zijn humeur door het ver
lies van zijn privacy. Solveig ergert zich bij het eten aan het bidden van de
zusters. Zij en Han weten niet goed wat ze moeten doen onder het bidden.
Ze vinden dat het beter zou zijn als de zusters eerst zouden bidden en dan aan
de eettafel zouden verschijnen. Na het eten gaan ze met de zusters zonnen op
het dak: een surrogaat voor zonnen op hun eigen balkon.

Het blijkt dat ze niet erg welkom zijn in het hoofdgebouw. Han hoort dat
de heer Falck," die de financiën beheert, heeft gezegd dat het niet te comfor
tabel moet worden voor de Stotijns, want anders gaan ze nooit meer weg .
Hoe langer Han erover nadenkt, hoe meer geërgerd hij raakt. Uiteindelijk
zoekt hij Falck in zijn kantoor op en geeft hem de wind van voren:

Ik heb gehoord dar U zich zoo ongerusr maakt, dar wij hier re lang zal blijven woonen om
dar ik her hier zoo bijzonders prettig heb . U moer goed begrijpen, dar ik nier voor mijn
genoegen hier op dar ongelukkige kamer zie En war betreft dar beetje eeten, dan zal ik
daarvoor beraalen zoo dar U een behoorlijke winst hebt, En verder hoop ik dar U voor
taan de verveelende kletspraatjes voor U (zelf) zal houden!

Daarna gaan Solveig en Han naar Leiden om een advertentie te bestellen
waarin ze om woonruimte vragen.

DONDERDAG 30 JULI 1942

Han heeft besloten om ook de directeur te laten weten hoe hij over de situa
tie denkt. Ze hebben geen zin om onwelkome gasten te zijn, terwijl ze weten
dat ze zeer welkom zijn bij Hans ouders in Den Haag. Ze besluiten dus dat
ze naar Den Haag zullen vertrekken. Maar het loopt anders. De directeur
vindt Hans gedrag verwerpelijk. De heer Falck heeft het zo kwaad niet
gemeend en wil zijn excuses aanbieden. De directeur heeft gedaan wat hij
kon om te helpen, vindt hij zelf. Het besluit om naar Den Haag te vertrek
ken kan hij niet accepteren, want de artsen moeten op het terrein van de
instelling wonen volgens het reglement. Han zegt dat hij het met zijn vrouw
Cornelis Peter Johannes (Han) Stotijn (1909-1998).
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Johannes (Han) Stotijn.

moet overleggen . Hij en Solveig zijn het erover eens dat het het niet waard is
om er zijn baan voor op te zeggen.

Ze trekken zich terug in de tuin van Zuiderhorst. Niemand heeft nog om
de sleutels van het huis gevraagd. Maar Han houdt het daar niet lang uit en
gaat weer terug naar zijn kantoor. Als ze elkaar om vijf uur weer in het gasten
verblijf ontmoeten, heeft hij inmiddels zijn excuses aan de directeur aangebo
den . Er zat niets anders op en hij heeft in ieder geval Falck op zijn nummer
kunnen zetten en de directeur laten weten dat ze het niet als een gunst
beschouwen dat ze op de gastenkamer kunnen verblijven.

VRIJDAG 3 1 JULI 1942

Ze blijven dus voorlopig in het hoofdgebouw, terwijl ze verder zoeken naar
woonruimte. Ze bezoeken Hans ouders in Den Haag, want Hans vader
moest plotseling worden geopereerd aan een hernia.
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ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1942

Eindelijk wordt het mooi weer maar nu hebben ze geen balkon meer om
ervan te genieten. Ze trakteren de jongens die hebben geholpen met verhui
zen op krentenbollen. Solveig is ook de zusters dankbaar voor hun hulp . Ze
bestellen fruit voor de zusters en nodigen hen uit op de thee .

Han en Solveig gaan een huis bekijken, maar ook dat ligt niet zo ver van
de geschurssrelling die in de buurt van hun eigen huis staat en dus zien ze
ervan af omdat ze bang zijn dat ze dan weer geëvacueerd worden. Ze bekij
ken een tweede woonruimte waarvan de verhuurster bijna doof is en alleen
over haar huurders praat in plaats van over het huis. De verhuurster heeft
prob lemen met een huurder die te veel drinkt. Het is duidelijk dat het niet
makkelijk zal worden om woonruimte te vinden .

Als Han in de tuin van Zuiderhorst is, krijgt hij bezoek van de Duitse
bu urvrouw. Ze geeft hem het advies niet te hard op zoek te gaan naar woon
ruimte. Volgens haar zal de geschutsstelling vrijwel zeker worden verplaatst.
Als Han dat nieuws vertelt, is Solveig uit het veld geslagen. Ze denkt aan hoe
veel werk het is geweest om te verhuizen en hoeveel werk het zal zijn om
Zuiderhorst weer bewoonbaar te maken. Alles is voor niets geweest. De
Wachtmeister had al voorspeld dat zoiets zou kunnen gebeuren, herinnert ze
zich. En wie kan garanderen dat ze er over twee maanden niet weer uitge
gooid worden? Han was eerst enthousiast maar later ziet hij het van Solveigs
kant. Hij vindt dat ze met terugverhuizen in ieder geval moeten wachten tot
oktober, tot het invasiegevaar min of meer geweken is.

ZONDAG 2 AUGUSTUS 1942

Die dag zijn ze al vroeg wakker en het belooft een hete dag te worden. Han
stelt voor om koffie op bed te drinken en bijna voelen ze zich weer thuis. Ze
bespreken waar ze de dag zullen doorbrengen. Het dak van de inrichting
wordt snel verworpen, voornamelijk vanwege alle kerkdiensten die er gehou
den zullen worden. Omdat het een neutrale inrichting is, worden de diensten
van de verschillende geloofsovertuigingen na elkaar gehouden. Ze besluiten
naar de tuin van Zuiderhorst te gaan. Maar dan beginnen er schietoefenin
gen op het terrein achter het huis en Solveig houdt het daar niet uit. Han gaat
tegen zijn zin ook terug naar de inrichting, want daar is het veel te heet
geworden. Uiteindelijk gaat hij terug naar de tuin, terwijl Solveig in de eet-
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Het handschrift
(foto Liesbeth Huijer).

zaal van de zusters gaat zitten , met de ramen dicht, om het kerkgezang en de
herrie van het schieten buiten te houden. 's Middags regent het en daardoor
is het in de gastenkamer weer beter uit te houden.

Ik had her groorste deel van de dag besteed aan het schrijven in her dagboek en in de
namiddag las ik delen eruit voor aan H an. Maar toen hij hoorde dat hij werd bestempeld
als degene die steeds een koffiepauze voorstelde, protesteerde hij hevig (tevergeefs
uiteraard) en uiteindelijk dreigde hij dat hij me nooit meer op koffie zou trakteren.

MAANDAG 3 AUGUSTUS 1942

Solveig heeft voor het eetst in twee weken weer in Voorgeest gewerkt. De hui 
zenjacht hebben ze bijna opgegeven.

DINSDAG 4 AUGUSTUS 1942

Ze beginnen te wennen aan hun nieuwe omgeving, maar ze weten nog steeds
niet wat ze aan de woonsituatie moeten doen.
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DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1942

Han is eerst bij de Ortskommandant geweest en heeft daar te horen gekregen
dat ze niets kunnen garanderen met betrekking tot het terugverhuizen
naar Zuiderhorst, Daarna fietst hij naar het woningbureau, waar hij de
directeur te spreken vraagt over een huis aan de Nassaustraat [de Nassau
laan in Oegstgeest?] dat hij de dag ervoor heeft bekeken. Dan blijkt dat
er al onderhandelingen gaande zijn met twee heren die het huis ook willen
huren, maar omdat Han er als eerste in geïnteresseerd was, krijgt hij het
huis toch toegewezen . Hij ondertekent een contract voor twee jaar. Solveig
vindt het wel een beetje klein: vier kamers, een badkamer, een keuken en een
garage.

De twee heren zijn uiteraard zeer teleurgesteld . Dan vertelt Han de man
nen over een huis aan de Lindelaan in Oegstgeest [de Lindenlaan was de 'oor
logsnaam' van de Julianalaan. Tijdens de oorlog moesten alle straatnamen die
naar het kon inklijk huis verwezen door andere vervangen worden], dat hij
zelf te groot vond voor hem en Solveig. De mannen vertrekken naar de
Lindelaan, evenals Han, die gaat vertellen dat hij van de huur afziet. Het
woningvraagstuk is dus opgelost zonder dat Solveig daar deel aan heeft
gehad. Ze weten nog niet of ze er ook echt zullen gaan wonen; ze kunnen het
eventueel onderverhuren.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1942

Er zijn twee reacties gekomen op de advertentie voor twee kamers met vol
pension . Ondanks dat ze al een contract hebben getekend, gaan ze toch kij
ken. Het blijkt niets te zijn.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

Het is niet mogelijk om tot oktober in Endegeest blijven. Om ziek van te
worden , vindt Solveig.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

Han en Solveig logeren bij de ouders van Han in Den Haag en reizen naar
Leiden om bij de Ortskommandant te informeren hoe de zaken ervoor staan .
Ze kunnen Zuiderhorst weer betrekken, want de geschutsstelling is voorlopig
opgeheven .



DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN SOLVElG STOTIJN-EGGE

133

Als ze naar Endegeest gaan om wat spullen te halen, krijgen ze te horen dat
er evacuatieplannen voor de hele instelling klaar liggen. Volgens die plannen
verhuist Han met het merendeel van zijn patiënten naar Eindhoven. De
terugkeer naar hun eigen huis zou dus wel eens van zeer korte duur kunnen
zijn. Ondanks dat slechte nieuws besluiten ze om toch terug te verhuizen
naar Zuiderhorst. Ze drinken thee bij zuster Verschoor en zoeken mevrouw
Filippo op om haar te vragen of ze haar werkster kunnen lenen, omdat ze
Nanda niet hebben kunnen bereiken . De werkster heeft het te druk, maar
mevrouw Filippo kan zelf helpen, want ze heeft nu toch geen huurders. Ze
vertrekken weer naar Den Haag, maar zorgen er eerst voor dat het water, gas
en licht weer worden aanges loten in Zuiderhorst.

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

Het hele huis moet weer worden schoongemaakt voordat ze erin kunnen
trekken. Gelukkig gaat het sneller dan ze gedacht hadden. Enkele spullen uit
Endegeest worden weer naar Zui derhorst gebracht.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Die nacht slapen Han en Solveig weer in hun eigen huis.

De evacuatie van Endegeest heeft nooit plaatsgevonden. Eerst werden de eva
cuatieplannen uitgesteld en later waren de plannen helemaal van de baan . De
beschrijvingen in de dagboeken van Solveig Stotijn-Egge worden na de hier
beschreven periode steeds minder persoonli jk. Ten slotte werd het een verslag
van de ontwikkelingen van de oorlog op basis van krantenartikelen, radio
uitzendingen en geruchten.

Solveig Stotijn overleed in 1997 in Leiden. Han Storijn overleed twee jaar
na haar,"
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Noten

1 Voor deze en volgende alinea: Cor Smir, Strijd om kwaliteit. De geschiedenis van de
Volkshuisvesting in de regio Leiden (Leiden 2006) 89-95 .

2 Voor de psychiatrische patiënten was de situatie slechter. Zie: G.c.J. aan de Stegge
'Geneesheer-directeur van een gesticht in bezettingstijd : Endegeest als case-study', Leids
Jaarboekje 98 (2006) 196.

3 Rijksarchief in Bergen, Noorwegen. Solveigwerd geboren 30 augustus 1909.
4 Of Solveig een formele aanstelling binnen Endegeest had, is onduidelijk. Er is geen per

soonskaart van haar in de administratie van Endegeest aangetroffen, maar dat zegt niet
alles. Uit haar dissertatie Onderzoekover de ontwikkeling van het tekenen bij laagstaande
oligophrenen (verdedigd in Leiden op 18 juni 1952) blijkt dat zij heel veel onderzoek
verricht heeft in Voorgeest naar jongens en meisjes jonger dan 21 jaar. [P.J.M. de Baar]

5 Corneli s Peter Johannes Srorijn, geboren 17 augustus 1909 te 's-Gravenhage, werd per
1 maart 1939 benoemd tot geneesheer van de afdeling Voorgeest. In dat najaar werd hij
aangewezen als hoofd van de in te richten centrale verbandplaats en volgde een zoge
naamde 'gascursus' in Dordrecht. Per 25 juli 1942 werden de panden Endegeester
straatweg nummers 16-19 en 21-24 gevorderd voor de Wehrmacht (Feldpostnummer
24472). Later woonde hij Geversstraat 56. 'Korte kroniek van Leiden en omstreken van
1945', Leidsch Jaarboekje 38 (I946) 40. Op 17 december 1945 werd hij benoemd tot
directeur van de gestichten Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest.

6 Solveiggebruikt ook Vaalk en Vaalks als variant. Jan Albertus Valk, geboren 31 oktober
1901 te 's-Gravenhage, referendaris, wonende Johan de Wittstraat 57 te Leiden, was
hoofd van de administratie.

7 Mondelinge mededeling van Kjersti Kroepelyen, een nicht van SolveigStotijn (de doch
ter van haar zus Gunvor) .


