
1. TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN 

Crisis en Nazisme 
De 29e oktober 1929 is de dag van de ramp
zalige krach op de beurs van Wallstreet, die 
een lawine aan faillissementen tot gevolg 
heeft. E r ontstaat een crisis waarvan 
Nederland, en ook Oegstgeest, spoedig de 
gevolgen zal ondervinden. Zo stagneert de 
aanleg van straten en wegen en de bouw 
van woningen. 
Om de crisis te bestrijden worden tever
geefs allerlei maatregelen genomen; bezui
nigingen worden doorgevoerd, de lonen 
gaan regelmatig omlaag, maar de werkloos
heid neemt hand over hand toe. Op 
23 november 1931 wordt een 'Nationaal 
Crisiscomité' geïnstalleerd met als hoofd
doel het verstrekken van aanvullende hulp 
- vooral in natura - aan werklozen wan
neer in hun gezin ernstig behoefte bestaat 
aan bijvoorbeeld kleding, beddegoed en 
schoeisel. Ter uitvoering van dit doel wor
den in het land plaatselijke Crisiscomités 
opgericht, op 18 december 1931 ook in 
Oegstgeest, waar het comité onder leiding 
staat van H.Ch. Gooszen. Regelmatig vin
den collectes plaats, en op 11 april 1934 
geeft de christelijke Korfbalvereniging 
'Fiks' met medewerking van de 
rooms-katholieke Harmonie 'Triumph' in 
het bij de St. Willibrordus-kerk gelegen 
Patronaatsgebouw een uitvoering ten bate 
van het comité. 
Tal van werkgelegenheidsprojecten komen 
van de grond, zoals de aanleg van de 
'Leidse Hout'. 
In Duitsland steekt het Nazisme de kop 
op. Vrees voor herhaling van de verschrik
kingen van de oorlog van 1914-1918 heerst 
in vele landen. Nederland hoopt bij een 
eventuele nieuwe oorlog wederom neutraal 
te blijven... 
De Nationaal Socialistische Beweging 
(NSB), in Nederland in 1931 opgericht 
door ir. A .A . Mussert, begint aanhang te 
krijgen. Door de armoede bij velen, door 
de werkloosheid, en allerlei andere onzeke
re factoren, spreekt Musserts idee: "We wil
len een vaderland dat we kunnen respecte
ren en dat gaan wij bouwen" menigeen aan. 

"Voor volk en vaderland, houzee!" 

Marinus van der Lubbe 
Anderen verwachten een nieuwe wereld 
van het communisme of het anarchisme. 
Een voorbeeld hiervan is de Oegstgeester 
metselaar Marinus van der Lubbe, in 1909 
te Leiden geboren. Nadat zijn moeder door 
ziekte niet meer voor haar twee jongste 
kinderen kon zorgen, kwam Rinus in 1917 
in huis bij zijn (half)zus Annie; zij was 

Marinus van der Lubbe, in Oegstgeest werkzaam geweest 
als metselaar, wordt in 1933 na de brand van bet 
Rijksdaggebouw door de Duitse politie vereeuwigd met een 
pakje vuurmakers in de hand. 
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getrouwd met de vrome Sjardijn, wasserij
knecht in de psychiatrische inrichting 
'Endegeest'. Van der Lubbe woont circa 
tien jaar aan de Terweeweg (tussen de 
gemeenteschool en de Emmalaan), in een 
van de sobere huisjes, die later afgebroken 
zouden worden. Rinus gaat naar de neder-
lands-hervormde Julianaschool aan de 
Endegeesterstraatweg. Na zijn schooltijd 
besluit hij metselaar te worden en treedt in 
dienst bij het Oegstgeester aannemersbe
drijf A .R de Rooy. 
Op 16-jarige leeftijd sluit 
Rinus van der Lubbe zich aan bij de Com
munistische Jeugdbond 'De Zaaier' afdeling 
Leiden. Het brengt hem in conflict met de 
gelovige Sjardijn, zijn 'stiefvader'. Hij huurt 
daarom in 1927 een kamer in Leiden. 
Tijdens zijn werkzaamheden krijgt hij tot 
twee maal toe kalk in zijn ogen, waardoor 
hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. 
Rinus, een verwoed wandelaar met een 
zwerversnatuur, maakt reizen naar verschil
lende landen in Europa, ook naar 
Duitsland. Geleidelijk aan komt het tot een 
breuk tussen Van der Lubbe en de commu
nistische partij, waarvan Rinus de leiders te 
dogmatisch vindt. Hij komt onder invloed 
van anarchisten en vooral raden-communis
ten. Het radicalisme spreekt hem aan; ook 
de afkeer van gezag en organisatie. Naast 
zijn voorliefde voor 'directe acties' (bij
voorbeeld arbeidersopstanden) is Rinus een 
groot voorstander van het afgeven van 'sig
nalen'. 
In Duitsland wint Adolf Hitier aan popula
riteit. Op 3 februari 1933 gaat Rinus weer 
naar Berlijn. Daar zullen de vele arbeiders 
en werklozen tot revolutie komen. Maar de 
door hem verwachte revolutie blijft uit. 
Veel mensen roepen "Sieg Heil" en steken 
de rechterarm omhoog, net als de NSB'ers 
in Rinus' geboorteland. 
Van der Lubbe wil een signaal afgeven, een 
daad stellen. Op 27 februari 1933 brandt 
het Rijksdaggebouw aan de 
Berlijnse Koningsplatz, de vergaderplaats 
van de Duitse parlementariërs; 
Van der Lubbe wordt gearresteerd. Wan
neer de commissaris van politie te Leiden 
verklaart dat Marinus van der Lubbe com
munist is merken Hitier en zijn trawanten 

de brand aan als een communistische actie. 
Van der Lubbe houdt vol dat hij de brand 
helemaal alleen heeft aangestoken, als pro
test tegen het heersende kapitalisme en het 
opkomend Nazisme. Na een langdurig pro
ces wordt op 10 januari 1934 te Leipzig het 
doodvonnis aan Marinus voltrokken. 
Het signaal heeft niet gewerkt. De leiding 
van de linkse oppositie wordt uitgescha
keld. Bij de verkiezingen op 5 maart 1933 
krijgen de Nazi's vijf-en-een-half miljoen 
stemmen erbij; hun percentage klimt van 
33 naar 44. 
Nadat Hitier aan de macht is gekomen lijkt 
de situatie in Duitsland steeds bedreigender 
te worden. De NSB boet in Nederland in 
aan populariteit door haar pro-Duitse hou
ding en haar politiek, maar de fanatieke 
kern keert zich tegen het eigen 
Nederlandse volk, en pleegt in 1940 
landverraad. Ook in Oegstgeest heeft de 
NSB bij het uitbreken van de oorlog nog 
steeds aanhang. 

Burgerwacht en Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm (BVL) 
Alhoewel de Eerste Wereldoorlog 
Nederland ongemoeid liet, verkeerde het 
land in de jaren 1914-1918 toch in een bij
zondere situatie. Voor de voedselvoorzie
ning moest een distributieregeling worden 
ingevoerd. Het Nederlandse leger was 
gemobiliseerd. Ook in Oegstgeest werden 
militairen gelegerd. Daarnaast nam het 
dorp een groot aantal Belgische vluchtelin
gen op. De verschrikkingen van de oorlog 
ondervond men hier niet aan den lijve, 
maar toch neemt Nederland na de 
Eerste Wereldoorlog het besluit twee semi-
militaire groeperingen in het leven te roe
pen, namelijk een Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm (in 1918) en een burgerwacht 
(in 1919). Het wereldbeeld na 
Wereldoorlog I is niet rooskleurig en men 
hoopt door het instellen van deze corpsen 
zo goed mogelijk voorbereid te zijn op 
eventuele calamiteiten. 

De B V L is een militair georganiseerde en 
gewapende macht, ter beschikking van de 
regering, die opgeroepen kan worden tot 
herstel van de openbare orde en rust. De 
vrijwilligers van de B V L , wier dienst- en 
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Burgerwacht Oegstgeest voor het gemeentehuis (1937 of 1938). 
Staande v.l.n.r.: Kees van Velzen, Andries Nek, Willem Boer, Arie Versteeg? Mart van den Berg, Toon Schippers, 
Van Klaveren, Dirk van der Luit, Gerrit Hoogervorst, Chris van der Horst. 
Voorste rij (knielend) v.l.n.r.: Rens de Jong, Beekman (zoon van de commandant), Bas van Ees. 

reserveplicht geëindigd is, kunnen tot hun 
55e jaar bij de B V L blijven en vormen daar
bij de 2e 'ban'; zij onderhouden hun schiet
en marsvaardigheid door oefening. De 
B V L , die plaatselijk veelal onder leiding 
staat van een reserve officier of een oud
beroepsofficier, kan ook buiten de plaats 
van inwoning optreden; dit in tegenstelling 
tot de burgerwacht, die - geheel buiten het 
leger staande - slechts dient ter versterking 
van de plaatselijke politie. Ook de leden 
van de burgerwacht dienen hun schietvaar
digheid te onderhouden, daar zij in geval 
van nood gewapend moeten kunnen optre
den tegen elementen, die de bestaande orde 
omver willen werpen. 
Ook in Oegstgeest komen een B V L en een 
burgerwacht van de grond. De leden ervan 
oefenen in de duinen, en komen regelmatig 
uit in schietwedstrijden tegen omringende 
gemeenten. 
De laatste commandant van de 
Oegstgeester B V L is D . G . Sanders, 
landmeter en reserve kapitein 

(Prins Hendriklaan 16); hij is tevens voor
zitter van de plaatselijke Oranje Vereniging. 
Sanders en enkele andere leden van de B V L 
zullen tijdens de Tweede Wereldoorlog een 
rol spelen in het verzet en nadien bij de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Te noemen 
zijn G . Heeren (chauffeur bij de reinigings
dienst), J . Leget (badmeester), 
P. van Nieuwkoop (tekenaar Architecten
bureau Kraan), E B . Plaizier 
(stoffeerder/winkelier) en 
N . van Weizen (een der oprichters van de 
Leidse Onderwijsinstellingen). 

Luchtbeschermingsdienst (LBD) 
Vooruitlopend op een regeling in landelijk 
verband besluiten diverse gemeentebestu
ren in Nederland maatregelen te nemen ter 
bescherming van de bevolking tegen even
tuele luchtaanvallen. 
Op 18 mei 1935 wordt ook in Oegstgeest 
een luchtbeschermingsdienst gevormd, een 
zuiver burgerlijke aangelegenheid; tot 
hoofd wordt benoemd A . E Gooszen, vice-
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admiraal b.d. In vrij korte tijd is sprake van 
een actieve, goed georganiseerde dienst, met 
afzonderlijke hulpdiensten, zoals de alarm
dienst, de geneeskundige, de gasverken-
nings- en de materiaaldienst, diensten voor 
verduistering, bescherming, brandweer, 
politie, voorlichting, vervoer, waterleiding, 
aanwijzing schuilplaatsen, enzoverder. De 
gemeente wordt ingedeeld in vijf vakken, 
namelijk Centrum, Mors, Rijnzicht, Oude 
Dorp, Poelgeest, die elk beschikken over 
een eigen hulppost. De hoofdpost wordt 
gevestigd in de oude gemeenteschool aan de 
Geversstraat. 
Door de hulpdienst 'verduistering' zullen 
op 26 belangrijke plaatsen in het dorp 
"boven het midden van de weg blauwe lam
pen worden opgehangen als de straatver
lichting is uitgedaan". Voorts wordt een 
noodziekeninrichting gevestigd in een van 
de lokalen van de Zendingsschool. De 
bevolking krijgt uitgebreide instructies, ter
wijl er regelmatig voorlichtingsbijeenkom
sten worden gehouden. 
De bepalingen van de Wet 'Bescherming 
van de bevolking tegen luchtaanvallen' zijn 
in Oegstgeest, bij de inwerkingtreding van 
de Wet in 1936, al grotendeels uitgevoerd. 
In november van dat jaar roept burgemees
ter A . J . van Gerrevink de bevolking op 
vrijwillig medewerking te verlenen aan de 
bestaande hulpdiensten. 
In mei 1938 vindt in alle wijken van 
Oegstgeest een luchtbeschermings/verduis
teringsoefening plaats. Daarnaast oefent 
men regelmatig met gasmaskers. Geadvi
seerd wordt "de lichten van rijwielen te 
bedekken met zwart papier en daarin een 
spleet van 5 cm breed en 1 cm hoog aan te 
brengen". 
In april 1939 wordt de 5e lijn van het radio
distributienet, geëxploiteerd door de 
Rijnsburger G . van der Perk, geheel gere
serveerd voor de L B D . Het radio-distribu
tiebedrijf van Van der Perk is genaamd 
'Centrale ROV' (Rijnsburg, Oegstgeest, 
Valkenburg). 
In mei 1939 ontvangen alle Oegstgeestena-
ren een folder met uitgebreide instructies. 
De Pauluskerk, de school aan de Mors, 
Veilinggebouw 'Flora' (nog Oegstgeester 
grondgebied) en het Groene Kerkje worden 
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als openbare schuilplaatsen aangewezen; 
overdag zijn zij te herkennen aan een blau
we vlag en 's avonds door blauw licht. 
In mei 1940 worden de LBD's ingedeeld in 
districten; Oegstgeest is ingedeeld bij dis
trict 4, waarin een viertal noodziekenhui
zen zijn aangewezen, waaronder het 
Oegstgeester Patronaatsgebouw met 
100 bedden. De gemeenteraad zal op 
10 mei de kosten hiervoor begroten op 
ƒ 0,10 per inwoner; dat is totaal ƒ 905,20. 
Op 7 mei 1940 ontvangt burgemeester 
Van Gerrevink een telegram van de minis
ter van binnenlandse zaken met de volgen
de tekst: "uitluister- en radiodienst treden 
in werking (stop) commandoposten door
lopend bezetten (stop)". Vooraf waren reeds 
instructies gegeven betreffende de uitzen
ding van radioberichten, die via de plaatse
lijke distributienetten zou plaatsvinden. 
In de vroege morgen van 10 mei 1940 ont
vangt de burgemeester wederom een tele-
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gram van het ministerie: "luchtbescher
mingsdienst treedt onverwijld volledig in 
werking (stop) openbare verlichting doven 
(stop) machtigingen 8 en 18 van 
luchtbeschermingswet worden verleend 
(stop) openbare bekendmakingen afkondi
gen (stop)". 

Distributie 
De aanvoer van grond- en voedingsstoffen 
wordt onregelmatig en schaars. Om ham
steren tegen te gaan neemt de regering 
maatregelen, per 1 juli 1939 resulterende in 
een wettelijke regeling. 
Aan de hand van het bevolkingsregister 
worden aan alle volwassenen stamkaarten 
uitgereikt. Op vertoon daarvan krijgt men 
genummerde distributiekaarten met uit-
neembare bonnen, tegen inlevering waar
van men bepaalde producten kan kopen. 
De winkeliers moeten deze bonnen inleve
ren bij een centraal distributiekantoor, dat 
na 30 augustus 1939 in iedere gemeente 
wordt gevestigd. 
De Oegstgeester distributiedienst wordt 
gehuisvest in het pand Wilhelminapark 22 
(later 30); de leiding berust aanvankelijk bij 
schout bij nacht b.d. J.S.C. Olivier 
(Waldeck Pyrmontlaan 26). 
In verband met een dreigend benzinetekort 
geldt op zondag 1 oktober 1939 een autorij
verbod. 

Evacuatie 
Na de algehele mobilisatie in augustus 1939 
wordt in oktober een landelijk evacuatie
plan opgesteld, op basis waarvan 
440.000 personen voor evacuatie naar ande
re delen van het land in aanmerking zou
den komen. Ook voor de evacuatie van vee 
treft men regelingen, terwijl in de onder
scheiden gebieden op grote schaal voedsel
voorraden worden aangelegd. Uitgangspunt 
is dat het aantal onder te brengen evacués 
ten minste gelijk moet zijn aan het aantal 
eigen inwoners. 
Uit aan de burgemeester 
d.d. 29 januari 1940 verstrekte vertrouwelij
ke informatie blijkt dat Oegstgeest, samen 
met Rijnsburg, "bij eventueel algemeen 
afvoer van burgerbevolking vanuit het oos
ten zal moeten huisvesten de bevolking van 

de gemeente De Bilt". 
Tot uitvoering van deze evacuatie is het 
gelukkig nooit gekomen. 

Mobilisatie 
Ondanks de beoogde neutraliteit kent 
Nederland sinds het begin van de jaren der
tig een regeling voor eventuele algehele 
mobilisatie, die van jaar tot jaar wordt bij
gesteld. En , zoals zal blijken, niet voor 
niets! 

Oorlogszakboekje en halsplaatje van een te ( 
gerde militair, behorende tot het 3e Regiment Veld 
Artillerie. Op beide delen van het metalen plaatje staat 
'NEDERLAND', met daaronder de persoonsgegevens van 
de militair. Als hij sneuvelde werd het onderste deel verwij
derd. 

Op 25 augustus 1939 dienen militairen op 
te komen in verband met voor-mobilisatie. 
In Oegstgeest arriveert een afdeling van het 
5e Regiment Veld Artillerie. Op het 
gemeentehuis van Oegstgeest is het moge
lijk alle benodigde formaliteiten te vervul
len; op de grote aanplakbiljetten dient 
alleen nog de datum ingevuld te worden. 
De militairen beginnen kwartier te maken. 
Ook de in het Groningse Wedde geboren 
23-jarige Berend Kenter, behorende tot de 
lichting I I 1936, wiens mobilisatiebestem
ming van grote invloed zal zijn op zijn ver
dere leven. Kenter is ondergebracht in 
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'Duinzicht', waar wordt begonnen met het 
vullen van strozakken, het uitdelen van 
dekens, en het plaatsen van tafels en 
banken. 
Ook de 21-jarige Gerard Klein Gunnewiek 
is naar Oegstgeest gekomen. Hij is wacht
meester van het Korps Rijdende 
Veld Artillerie. In zijn geboortedorp 
Lichtenvoorde (Gld) hadden de kerkklok
ken geluid als teken dat de voor-mobilisatie 
was uitgebroken. Klein Gunnewiek wist 
niet waar Oegstgeest, zijn mobilisatiebe
stemming, lag. "Ga maar naar het westen", 
had men hem gezegd. In Apeldoorn kreeg 
hij nadere informatie over zijn reisdoel, dat 
- evenals voor Berend Kenter - bepalend 
zou zijn voor zijn verdere leven. 
Klein Gunnewiek wordt ondergebracht in 
de Terweeschool, waar de militairen ook 
kwartier beginnen te maken. 
Op 28 augustus 1939 volgt de algehele 
mobilisatie. De militairen, die behoren tot 
de lichting 1939, zijn reeds in actieve 
dienst; de lichtingen 1924 tot 1938 dienen 
zich direct te melden. De noodtoestand 
treedt in werking. 

In de opkomstcentra worden de militairen 
geregistreerd, gekeurd, ingedeeld en van 
aanvullende militaire uitrusting voorzien. 
Op 29 augustus en de daarop volgende 
dagen is het prachtig weer. In de open 
lucht, op de speelplaats van de Terwee
school, staan twee tafels waar de militairen 
worden ingeschreven. Zij behoren tot de 
depot-afdeling (opleiding) van het Korps 
Rijdende Artillerie, bestaande uit twee bat
terijen. Deze depot-afdeling behoort niet 
tot het veldleger, maar staat onder bevel 
van de inspecteur der Artillerie. De 
le depot-batterij wordt voor het merendeel 
ondergebracht op Oud-Poelgeest. 
Gerard Klein Gunnewiek behoort tot de 
2e batterij, die - naast een gebrekkig 
wapenarsenaal - beschikt over vier Trado-
trekkers (naam is na april 1940 ontleend 
aan Van der Trappe, luitenant van de genie, 
en Van Doorne, Daf) en 48 gevorderde 
paarden, waaraan de manege van Broekman 
nabij 'Mariahoeve' aan de Abtspoelweg 
onderdak biedt. 

De overheid vordert in Oegstgeest een 
groot aantal locaties met het oog op het 

Nederlandse militairen bij de ingang van het voormalig 
klooster, meisjesinternaat en bejaardenhuis 'Duinzicht', 
waarvan alleen het schoolgedeelte gevorderd werd. 

nabij gelegen vliegveld Valkenburg. Binnen 
enkele dagen worden bijna 
2.000 Nederlandse militairen ingekwar
tierd, ondermeer in de voormalige pakhui
zen van Juta c.q. Lisman en Waller aan de 
Terweeweg (ter plaatse van het latere par
keerterrein achter de De Kempenaerstraat), 
de schuren van de Bollenbedrijven Homan 
(Dorpsstraat) en Kromhout (Rhijngeester-
straatweg), van de plantenkweker 
T h . (Dirk) Lubbe ('Actea', Terweeweg), de 
Willibrordschool, een gedeelte van het 
Patronaatsgebouw, gebouw 'Irene' aan de 
Endegeesterstraatweg, de reeds genoemde 
Terweeschool en het schoolgedeelte van het 
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internaat 'Duinzicht', het kasteel en het 
bos van Oud-Poelgeest en het Veilingge
bouw 'Flora'. Ook in de psychiatrische 
inrichting 'Endegeest' worden militairen 
ondergebracht; dit werd mogelijk gemaakt 
door interne verhuizing van patiënten. 
Voorts worden diverse (veelal als gevolg van 
de crisis) leegstaande particuliere woningen 
gevorderd. 
Het merendeel van de in Oegstgeest opge
komen militairen behoort tot de 
5e afdeling van I V Depot Rijdende Artille
rie; velen zijn afkomstig uit Gelderland, 
Groningen en Friesland. 
De commandant, kapitein (later majoor) 
ir. W.W.E. von Hemert, die eerst zijn kwar
tier heeft in het Patronaatsgebouw, verhuist 
later naar Warmonderweg 12, terwijl in het 
pand Prins Bernhardlaan 53 het afdelings-

Ook de openbare school aan de Terweeweg is in gebruik 
genomen. In het midden staat de wachtmeester 
G.J. Klein Gunnewiek. 

bureau gevestigd wordt. 
Op de verschillende locaties komen was- en 
toiletruimten, en strozakken waarop de 
militairen - veelal op de grond - slapen. 
Warme maaltijden worden aanvankelijk 
verstrekt vanuit een in de schuur van 
T h . Lubbe aan de Terweeweg ingerichte 
veldkeuken; later wordt hiervoor op het 
(voormalig) UDO-terrein naast de rooms-
katholieke school een houten loods 
geplaatst. De leerlingen van de gevorderde 
scholen krijgen les in leegstaande particu
liere woningen. 
Op 1 september 1939 wordt het gehele 
Nederlandse grondgebied in staat van oor
log verklaard. Op 3 september hebben alle 
troepen hun stellingen betrokken. 
Behalve de gebouwen te Oegstgeest waar 
zich militairen bevinden zijn er méér plaat
sen in het dorp die van karakter verande
ren. 
Juffrouw Wijnstok, die eerder een bedrijfje 
uitoefende aan de Geversstraat, opende op 
30 april 1939 op de hoek van de 
De Kempenaerstraat en de Warmonderweg 
een ruim pension met een keurige royale 
eetzaal met aangrenzende serrezaal, diverse 
vergaderruimten en een terras met aan de 
Warmonderweg uitzicht op de Leidse 
Hout. Tijdens de mobilisatie wordt de eet
zaal van Huize 'Wijnstok' dagelijks bevolkt 
door onderofficieren van het 
Korps Rijdende Artillerie, terwijl de offi
cieren in 'De Beukenhof' eten. De maaltij
den voor de manschappen worden bereid 
in de houten noodkeuken naast de rooms-
katholieke school. Slagersknecht Dirk 
Vlasveld uit Voorhout bezorgt hier dage
lijks met de transportfiets vanuit Leiden 
geportioneerd(e) vlees(waren). 
In het Patronaatsgebouw, dat ook wel de 
functie vervult van militair tehuis, worden 
regelmatig ontspanningsavonden georgani
seerd. Gezinnen, die bereid zijn de mobili-
santen gastvrijheid te verlenen, maken dit 
kenbaar door een oranje strik voor het 
raam te bevestigen. De Groninger 
Berend Kenter gaat regelmatig op de koffie 
bij de familie P. den Boer-Braam op de 
Oude Rijnzichtweg, terwijl hij - gaande 
van 'Duinzicht' naar de veldkeuken bij 
Lubbe - een ander gastgezin vindt; hij en 
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De te Oegstgeest gelegerde onderofficieren herdenken het 147-jarig bestaan van bet Korps Rijdende Artillerie op 
21 februari 1940 in Huize 'Wijnstok'. 

zijn maat worden warm onthaald bij de 
familie L . Hakker, Duinzichtstraat 28. 
Later zou Kenter trouwen met één van de 
dochters. 

Gerard Klein Gunnewiek, die regelmatig 
aanwezig is in de manege van Broekman, 
maakt kennis met de familie Hooymans 
van de nabij gelegen 'Mariahoeve'. De late-

Onderofficieren van het Depot Korps Rijdende Artillerie voor het kasteel 'Oud-Poelgeest'. Achterste rij v.l.n.r.: de wachtmees
ters Kersten, Hijenhuis, Willemsen, Prinsen, Rosier, onbekend, Rademakers, onbekend, Meijer, Van den Eerden, 
Leeuwis. Voorste rij v.l.n.r.: Eggink, Sprengers, onbekend, onbekend, onbekend, Bijl, onbekend. 
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De heer L . Hakker en mevrouw A. Hakker-van der Meij met hun gasten. Links zien we Berend Kenter, hun latere schoonzoon. 

re bruid van Klein Gunnewiek is één van 
de dochters van Hooymans. 
Begin november 1939 krijgt het gemeente
bestuur van Oegstgeest van het ministerie 
van defensie het verzoek "nabij de nieuwe 
Rijksweg" munitiemagazijnen (latere 
MEOB-terrein) te bouwen met vijf aanslui
tingen op de "voormalige Rijksweg" (later 
Haarlemmerstraatweg). 
De winter van 1939-1940 is buitengewoon 
streng en houdt lang aan. E r valt veel 
sneeuw en in de nacht van 11 februari 1940 
meet men op het vliegveld Eelde een tem
peratuur van -24°. De Nederlandse militai
ren ondervinden hiervan veel hinder; de 
uitrusting is over het algemeen gebrekkig, 
en de ligging en verzorging zijn matig. 
Bij de afkondiging van de algehele 'Staat 
van Beleg' op 19 april 1940 krijgen zowel 
de regering als de militaire bevelhebber bui
tengewone bevoegdheden. Zo kunnen bij

voorbeeld staatsgevaarlijke personen direct 
worden gearresteerd, er kan perscensuur 
worden toegepast, terwijl het fotograferen 
van militaire objecten wordt verboden. 

De situatie wordt steeds grimmiger en de 
geruchten als zou het land een Duitse inval 
te wachten staan, worden sterker. Vanaf 
7 mei worden alle verloven ingetrokken. 
Om te voorkomen dat Duitse vliegtuigen 
op de autowegen zullen landen, brengt men 
hierop versperringen aan, ook op de nieu
we autoweg die door Oegstgeest loopt. 
Daarnaast richt men op bruggen en viaduc
ten mitrailleurposten in. In de nacht van 
8 op 9 mei, en in die van 9 op 10 mei, is 
particulier telefoonverkeer onmogelijk 
gemaakt. 
Dan, in de vroege morgen van de 10e mei, 
wordt Nederland opgeschrikt door het 
geweld. Er is oorlog. 

15 


	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding.pdf
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind.pdf
	voorkant compleet
	voorflap
	Oegstgeest in bange dagen
	boek 01
	boek 02
	boek 03
	boek 04
	boek 05

	achterkant compleet

	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 1
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 2
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 3
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 4
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 5
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 6
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 7
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 verkleind 8

	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 10
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 11
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 12
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 13
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 14
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 15
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 16
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 17
	Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - inleiding 9



