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Op 15 juli 1999 heeft de heer J. Mourik, wonende te Woudenberg, 
een aantal stukken en foto's aangeboden met betrekking tot 
Oene Johannes Engelbertus Steenbeek, geboren 6 oktober 1915 te 
Scherpenisse (Zld.) en gefusilleerd 24 oktober 1944 te Amsterdam. 

Aan het boek "Hun naam leeft voort ...!" (Repro Holland B.V., 
Alphen aan de Rijn, 1989) is het volgende ontleend: 
" Oene Steenbeek was werkzaam als adjunct-directeur en contro
leur bij de distributiedienst. In het verzet was hij contactman 
voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers 
(LO-Lopik) en werkte ook voor de Ordedienst (OD)". 

Tijdens een huiszoeking vond een landwachter een brief met 
enkele namen en adressen. Daarbij ook de naam en het adres 
Oene Steenbeek. 
Hij werd op 4 oktober 1944 door de Duitsers gearresteerd 
met enkele anderen van wie de namen en adressen in de brief 
voorkwamen. 

De arrestanten werden naar Utrecht overgebracht voor verhoor 
op het Hoofdbureau van de Landwacht. Daarna werden ze, via 
het bureau van de Sicherheidsdienst (S.D.) aan de Maliebaan, 
opgesloten in de gevangenis aan het Wolvenplein te Utrecht. 
Enkele dagen later kwamen ze, via de Euterpestraat, in de 
gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam terecht. 

Op 23 oktober 1944 werd op de Apollolaan in Amsterdam de 
S.D.-officier Oehlschlager door het verzet doodgeschoten. 
De volgende dag werden 29 personen uit de "Weteringschans", 
op de plaats van de aanslag, als represaille gefusilleerd. 
Onder hen was ook Oene Steenbeek" 

De heer J. Mourik heeft besloten de collectie te schenken 
aan het gemeentearchief Lopik. Dit met het doel, dat een en 
ander tot in lengte van jaren bewaard blijft in de streek, 
waar Steenbeek werkte en zich inzette voor zijn medemensen. 

Ter ondersteuning van hetgeen is aangeboden zijn enkele op 
Steenbeek betrekking hebbende stukken toegevoegd. Dit met 
de bedoeling het beeld van en de informatie over een ver
dienstelijke inwoner van Lopik zo compleet mogelijk te maken. 

ni 2000 

H.W. Luten 



GEBOORTE 

1 Akte nr. 22 betreffende de geboorte van Oene Johannes 
Engelbertus Steenbeek op 6 oktober 1915 te 
Scherpenisse, 
zoon van: Rutgert Steenbeek, predikant te Scherpenisse 
en van: Sierdsma, Antje 

1915 okt. 9 

NB Afschrift 1 stuk 

IDENTITEIT 

Persoonsbewijs E 4 No. 015099 
Ten name van 
Geboren 
Afgegeven 
1941 

Steenbeek, Oene Johannes Engelbertus 
6 oktober 1915 te Scherpenisse (Zld.) 

21 augustus 1941 te Ede 

NB Met foto en vingerafdruk 1 stuk 

CENTRAAL DISTRIBUTIEKANTOOR 

3 Legitimatiebewijs voor de adjunct-inspecteur O.J.E. 
Steenbeek, werkzaam bij het bureau Adm. Inspectie 
van het Centraal-Distributiekantoor, 
z. j . 

NB Met foto en handtekening van de houder 1 stuk 

4 Verklaring van J.V. Huysman, chef van het Bureau 
Controle Organisatie en Administratie D.K.'s te 
Zwolle, dat O.J.E. Steenbeek voor het uitoefenen 
van zijn dienst in de provincies Gelderland, 
Overijssel, Drente, Groningen en Friesland moet 
kunnen verblijven, 
z. j . (1943/1944) 1 stuk 

BEWAKINGSDIENST TEGEN SABOTAGE 

Legitimatiebewijs / Ausweis, 
houdende een verklaring, dat O.J.E. Steenbeek deel 
uitmaakt van de bewakingsdienst tegen sabotage en 
gerechtigd is tussen 20.00 en 04.00 uur in de open 
lucht te verblijven en een gummistok of een steek
wapen te dragen. 
Afgegeven door het hoofd van plaatselijke politie 
te Schoonhoven de dato 2 0 september 1944, 
1944 1 stuk 
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AFBEELDINGEN 

10 

11 

12 

Foto met een afbeelding van Oene Steenbeek, 
z.j. (ca. 1920) 

NB Afmetingen 13,5 x 8,5 cm. 
Afwerking zwart-wit 

Foto van een klas ener middelbare school, waarop 
afgebeeld 2 docenten en 22 leerlingen, 
z.j. (ca. 1928) 

NB Afmetingen 16 x 12 cm. 
Afwerking zwart-wit 

Foto, waarop afgebeeld 4 personen, onder andere 
met Oene Steenbeek, op en bij twee fietsen, 
z.j. (ca. 1933) 

NB Afmetingen 9 x 6,5 cm. 
Afwerking zwart-wit 

Foto's, waarop afgebeeld Oene Steenbeek te paard, 
juli 1933 

NB 3 stuks 
Afmetingen 8,5 x 6 cm. 
Afwerking zwart-wit 
Opname van Foto Strauss te Oud-Beijerland 

Foto met een afbeelding van Oene Steenbeek, 
z.j. (ca. 1935) 

NB Afmetingen 4 x 4,5 cm. 
Afwerking zwart-wit 
Opname van Foto Strauss te Oud-Beijerland 

Foto met een afbeelding van 8 personen op een 
tennisbaan, onder andere met Oene Steenbeek, 
z.j. (ca. 1937) 

NB Afmetingen 10,5 x 6 cm. 
Afwerking zwart-wit 

Foto met een afbeelding van Oene Steenbeek, 
z.j . (ca. 1937) 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 

1 omslag 

1 stuk 

1 stuk 

NB cm. Afmetingen 6 x 6 
Afwerking zwart-wit 
Aantekening op achterzijde: "Overpeinzing 
op een Zondagmorgen. Oene met de pet van Nagel" 1 stuk 



13 Foto met een afbeelding van 3 heren, onder andere 
met Oene Steenbeek, 
z. j . (ca. 1941) 

NB Afmetingen 10 x 7 cm. 
Afwerking zwart-wit 
Opname van Foto van Leyenhorst te Lunteren 1 stuk 

14 Foto met een afbeelding van 2 heren, waarbij 
Oene Steenbeek, 
z. j . 

NB Afmetingen 6 x 5 cm. 
Afwerking zwart-wit 1 stuk 

15 Foto met een afbeelding van 2 heren te paard, onder 
andere met Oene Steenbeek, 
z. j . 

NB Afmetingen 12,5 x 8,5 cm. 
Afwerking zwart-wit 1 stuk 

16 Foto's met een afbeelding van Oene Steenbeek, 
1943 nov. 11 

NB 6 stuks 
Oene in jaquet t.g.v. huwelijk van zijn zuster 
Akke Steenbeek 
Afmet ingen 3 x 6 , 5 , 5 x 7 cm., 6 ,5 x 8 ,5 cm. 
Afwerking zwart-wit 
Verpakt in een foto-mapje van Atelier Fortgens, 
Langestraat 106 A te Amersfoort 1 omslag 

17 Foto met een afbeelding van Oene Steenbeek, 
z. j . 

NB Afmetingen 12,5 x 17,5 cm. 
Afwerking zwart-wit, geretoucheerd 
In lijst (afmetingen 21 x 28,5 cm.) 1 stuk 
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OVERLIJDEN 

18 Akte der burgerlijke stand Amsterdam nr. 563 
betreffende het overlijden van Oene Johannes 
Engelbertus Steenbeek te Amsterdam op 
24 oktober 1944, 
1944 okt. 26 

NB Afschrift 1 stuk 

BEVOLKINGSREGISTRATIE 

19 Persoonskaart van Oene Johannes Engelbertus Steenbeek 
1939-1944 

NB Afschrift 1 stuk 

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN 

20 BIJBEL 
dat is 

de gansche Heilige Schrift, 
vervattende al de 

kanonieke boeken des 
ouden en nieuwen testaments, 

door last van de hoog-mog. heeren 
Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden 

en 
volgens het besluit van de synode nationaal 

gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX 
uit de oorspronkelijke talen 

in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet 

gedrukt voor het 
Britsche en Buitenlandsche 

Bijbelgenootschap 
te Londen 

1926 

NB Met handtekening van Oene Steenbeek 
Omslag van linnen, kleur grijs 
met bruinkleurige geborduurde sierrand 
hoog 17 cm., breed 11,5 cm., dik 4,5 cm. l stuks 



DIVERSE INFORMATIE 

21 Informatie m.b.t. Oene Steenbeek i.v.m. onthulling 
van een oorlogsmonument in de Dorpstraat te Lopik, 
1946 mrt. 22 

NB Ontleend aan inventaris archief comité inzake 
oprichting van een monument in de gemeente 
Lopik, 1945 - 1949, inventarisnummer 14 
Afschrift 1 stuk 

22 Briefwisseling met de heer N.0. Steenbeek, predikant 
te Amersfoort ter voorbereiding van de herdenkings
dienst en de onthulling van het oorlogsmonument in de 
Dorpstraat, 
1948 okt. 

23 

NB Ontleend aan inventaris archief comité inzake 
oprichting van een monument in de gemeente 
Lopik, 1945 - 1949, inventarisnummer 22 
Afschriften 

"UTRECHTS NIEUWSBLAD" 
Lopik eert gevallen illegalen; verslag van de bijeen
komst in de Gereformeerde Kerk en de onthulling van 
het oorlogsmonument aan de Dorpstraat, 
1948 okt. 26 

1 omslag 

NB Met drie foto's 
Ontleend aan inventaris archief comité inzake 
oprichting van een monument in de gemeente 
Lopik, 1945 - 1949, inventarisnummer 33 
Afschrift 

VERNOEMING 

24 Stukken betreffende naamsaanduiding Oene Steenbeek-
brug over de Lopikvoorwetering tussen de Lopikerweg 
west en de Zijdeweg, 
1954 mrt.-mei 

1 omslag 

NB Afschriften l omslag 



PUBLICATIES 

25 "WIE DIT LEEST, IS VRIJ; 
iets over oorlog 1940-1945", 
door Z.W.G. Lulof m.m.v. J.G.M. Boon, 
uitgave gemeente Lopik, 1985 

26 Briefwisseling met de heer G. de Hartog te Zetten, 
voor aanleveren van informatie voor een nog uit te 
geven publicatie, 
1989 

2 7 "HUN NAAM LEEFT VOORT...!; 
oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten 
en gebouwen", 
samengesteld door W.A. Brug, 
uitgave Repro Holland B.V., Alphen a/d Rijn, 1989 

1 deel 

1 omslag 

NB Uittreksel; afschrift 

28 Samenvatting van de zogenaamde "Bijzondere meldingen 
van de burgemeester van Lopik", ontvangen ter 
provinciale griffie te Utrecht, periode 1942-1945, 
z.j. (ca. 1995) 

1 omslag 

NB Afschrift 1 omslag 

29 Inventaris archief comité inzake oprichting van een 
monument in de gemeente Lopik, 1945-1949, 
1999 nov. 1 deel 


