
2vereniging

Annemiek Lely over de zoektocht naar het verhaal van haar oom Tom

Op een donderdagmiddag in november rijd ik rond de klok van één de Mekelweg 
op. De afgelopen maanden ben ik de naamgever van deze straat veelvuldig 
tegengekomen in boeken, maar nu kom ik voor een andere verzetsstrijder: Thomas 
Haulog Navis. Van jongs af aan weet ik dat mijn oudoom in het verzet gezeten 
heeft, maar heb me altijd afgevraagd wat hij precies gedaan heeft. In 2020 kwam 
daar verandering in. Vanwege de coronapandemie werd de stekker abrupt uit mijn 
dynamische theaterleven getrokken. In een tijd van verplichte rust besloot ik te doen 
wat ik mezelf al jaren geleden voorgenomen had: uitzoeken waarom mijn oudoom in 
verzet kwam. 

Ik loop naar de ingang van de faculteit scheepsbouwkunde. 
Voor ik het pand betreed, app ik Loek. Op uitnodiging 
van de secretaris van Scheepsbouwkundig Gezelschap 
William Froude ben ik naar Delft gekomen. Een half uur 
geleden stond ik aan de Nieuwelaan waar de faculteit in 
de jaren ’30 gevestigd was. De plek waar Tom ooit toetrad 
tot het bestuur van William Froude. Toen ik ontdekte dat 
de studievereniging nog steeds bestond, besloot ik het 
bestuur te mailen. Loek liet me weten dat het bijna 120-jarig 
gezelschap een archief heeft en stuurde bijgaand een 
foto van de lustrumexcursie van 1938 mee. Mijn oog viel 
direct op Tom. 

De afgelopen maanden heb ik boeken over het 
verzet gelezen, archieven doorgespit en familieleden 
geïnterviewd. Nu is het tijd om de plekken te bezoeken 
die voor mijn oudoom belangrijk waren. Zodra ik het 
universiteitsgebouw binnenstap, komt Loek aanlopen. 
We begroeten elkaar. Een tikkeltje onwennig, zo 
zonder handen schudden. Loek gaat me voor naar de 
bestuurskamer waar ook voorzitter Casper en commissaris 
onderwijs Dana zijn. De foto’s van besturen, commissies en 
activiteiten roepen herinneringen bij me op. Ook ik ben 
ooit bestuurslid van een studievereniging geweest. We 
praten over verenigingstradities. Gefascineerd luister ik 
naar het verhaal over de bolhoeden en drink een shotje 
uit de ton voor we het archief induiken. 

Sinds kort weet ik dat Tom een echte bèta was. Op zijn 
cijferlijst van de Christelijke Hogere Burgerschool in 
Den Haag schitterden twee achten voor algebra en 
meetkunde. Als zestienjarige voer hij het kanaal over om 
een bezoekje aan zijn familie in Wales te brengen. Aan 
boord van de S.S. Jaarstroom ontvlamde zijn liefde voor

scheepvaart. Drie jaar later meldde hij zich aan voor 
de opleiding tot scheepsbouwkundig ingenieur aan de 
Technische Hoogeschool in Delft. Bij wijze van een stage 
werkte hij in 1934 als vijfde machinist op de M.S. Tajandoen 
naar Nederlands-Indië. Die reis beschreef hij uitvoerig 
in brieven aan zijn familie. In zijn derde studiejaar werd 
Tom commissaris van William Froude. Tijdens het lustrum in 
1938 hield hij als president een kritische speech. Volgens 
Tom werden de studenten overbelast en wist niemand 
- op één man na - de studie binnen de beoogde vijf 
jaar af te ronden. Tom zelf deed er negen jaar over om 
zijn kandidaatsexamen te halen. In de zomer voor de 
bezetting maakte hij zijn laatste reis over zee met als 
eindbestemming New York. 

Vanaf het moment dat de Nazi’s Nederland 
binnenvielen, sloot Tom zich als vrijwilliger aan bij de 
Luchtbeschermingsdienst. Via bekenden kwam hij in 
aanraking met de Inlichtingendienst in Den Haag. Tom 
spioneerde in de Rotterdamse haven. Zijn studie was 
de perfecte dekmantel. In de zomer van 1942 werd hij 
verraden en opgepakt. Op 22 februari 1944 blies Thomas 
Haulog Navis in kamp Natzweiler-Struthof zijn laatste adem 
uit. Postuum ontving hij een bedankbrief en certificaat voor 
zijn verzetsdaden van koningin Wilhelmina. Decennia later 
werd de Tom Navislaan in Den Haag naar hem vernoemd.

Na twee uur samen met Loek in het archief doorgebracht 
hebben, verlaat ik met een tevreden gevoel de faculteit. 
Voor mijn neus lagen een lijst van aanwezigheid met Tom’s 
handtekening erop en de negatieven van de excursiefoto. 
Dichterbij de studentenwereld van mijn oudoom kan 
ik niet komen. Aan mij de taak om Tom’s verhaal te 
gaan vertellen. Ik bedank Loek voor zijn gastvrijheid. Bij 
thuiskomst bestel ik een fles ‘Old captain’ in een houten 
kistje. Op de kist laat ik de twee foto’s van Tom op de M.S. 
Tajandoen, zijn naam, geboorte- en sterfdag drukken. Een 
bedankje waarvan ik stiekem hoop dat die nog jaren in de 
bestuurskamer van William Froude zal staan. 

Annemiek Lely (1990) is freelance programmamaker, schrijver en dramaturg. 

Momenteel werkt ze aan haar boek ‘Het koffertje van oom Tom’ waarin ze 

haar zoektocht naar de beweegredenen om het verzet in te gaan van haar 

oudoom Thomas Haulog Navis beschrijft.

▲ De collegekaart 1940-1941 van Thomas

▲ Lustrumexcursie 1938 in Vlissingen 

A
nn

em
ie

k 
Le

ly


