2. D E MEIDAGEN VAN 1940

Oegstgeest
Omstreeks half vier in de ochtend van de
10e mei vliegen zware transportvliegtuigen,
voorzien van Duitse oorlogskruisen, over
Oegstgeest. De vliegtuigen koersen richting
Valkenburg, met als doelwit het vliegveld.
Boven de boomkruinen van 'Endegeest'
zweven honderden parachutes.
In de vroege morgen reeds ontstaat er in
Oegstgeest een chaotische toestand. De
commandant van het I V Depot van de
Bereden Artillerie, reserve majoor
W.W.E. von Hemert, krijgt om 4.50 uur
van zijn commandant te Leiden het eerste
bevel: "Alarm". Von Hemert stuurt een
ordonnans uit om alle in Oegstgeest gelegerde officieren en onderofficieren te alarmeren; kort daarop verneemt hij dat in de
buurt van Oegstgeest parachutisten zijn
geland. Direct geeft hij de commandant van
de le batterij, kapitein J . C . Maris, het bevel
"Bezet onverwijld den westelijken oever
van de trekvaart tussen Warmonderweg en
Kwaakbrug", terwijl kapitein
G . H . L . Baron van Boetzelaar, commandant
van de 2e batterij, het bevel krijgt "(...)de
toegangswegen tot Oegstgeest langs
Endegeesterstraatweg en Groenesteeg af te
sluiten voor in de omstreken van
Oegstgeest gedaalde parachutisten". Aan de
bevelen wordt toegevoegd: "Munitie volgt".
De 2e batterij neemt stellingen in bij het
viaduct en de Endegeesterstraatweg. Zij
krijgt daarbij opdracht wegversperringen
aan te brengen om het landen van vliegtuigen te voorkomen. Ondermeer wordt een
zestal bomen geveld en worden auto's
gevorderd om op de nieuwe autoweg te
plaatsen.
A l om 8.15 uur krijgt de commandant van
de le batterij een tweede bevel: "Bezet
onverwijld het viaduct in de rijksautoweg
over de Groenesteeg tegen de uit de richting van Valkenburg-Rijnsburg opmarcherende Duitsche eenheden". Verzet van
Nederlandse zijde is aanvankelijk nauwelijks mogelijk door gebrek aan munitie,
maar spoedig arriveren er vrachtauto's van
16

het afdelingsbureau Prins Bernhardlaan en
wordt in deze lacune voorzien.
N u kunnen de overal verspreid opgestelde
Nederlandse militairen de laagvliegende
Duitse vliegtuigen onder vuur nemen.
Twee vliegtuigen worden getroffen; zij
komen even later neer bij de steenfabriek
van De Ridder nabij de Haagse Schouw.
In de strijd worden mitrailleurs en geweren
gebruikt, maar ook sterk verouderde karabijnen.
De te Oegstgeest gelegerde artilleristen hebben enkele stukken geschut, waarmee niet
geschoten kan worden, omdat de sluitstukken ontbreken; zij kunnen dus alleen met
het persoonlijk wapen vechten.
Gelukkig weten de burgers niet dat de
Nederlandse militairen sterk verouderde
kaarten gebruiken. De nieuwe rijksweg A4
(al gereed in 1935) staat niet aangegeven,
terwijl de reeds aangelegde Rijnzichtweg
- zoals ook blijkt uit voornoemde bevelen
- nog is aangeduid als 'Groenesteeg'.

Haagse Schouw (1)
De Oegstgeestenaren zijn wakker geschrokken van het geweld.
Het is een prachtige voorjaarsmorgen, deze
vrijdag voor pinksteren. Maar wie heeft
daar nu oog voor? Niemand immers?
Zeker niet de reserve luitenant-kolonel

10 mei 1940: een neergehaald Duits vliegtuig, een meegevoerde Duitse auto en twee moto
fietsen op de rijksweg naar Den Haag.

H . Sieperda, commandant van het te
Leiden gevestigde I I Depot Infanterie, waar
recruten worden opgeleid, 's Morgens om
half zes ontving Sieperda telefonisch het
bericht dat vele Duitse vliegtuigen en parachutisten waren geland op en in de omgeving van het vliegveld Valkenburg en zij
hadden ook de Haagse Schouw bezet. De
brug bij de Haagse Schouw over de Oude
Rijn is een sleutelpunt in de verbindingslijn
tussen Amsterdam en Den Haag; een zeer
kwetsbaar punt. Later zou blijken dat de
Duitsers Den Haag wilden veroveren om
alle weerstand te breken door de leden van
het Koninklijk Huis, de regering en het
opperbevel van de Nederlandse Strijdkrachten gevangen te nemen.
Sieperda heeft, alhoewel er nooit aanwijzingen werden opgesteld hoe te handelen bij
het optreden van vijandelijke luchtlandingstroepen, de moed gehad op eigen gezag
maatregelen te nemen ter beveiliging van de
stad Leiden en tot herovering van de
Haagse Schouw.
Sieperda vraagt zich af hoe de Duitse vliegtuigen op het nog niet gereedgekomen,
drassige Valkenburg hebben kunnen landen. Pas in juli zou men er de eerste
Nederlandse vliegtuigen hebben kunnen
stationeren. Sinds 20 april was er beperkte
bewaking, onttrokken aan het
Leidse 4e Regiment Infanterie, dat verder
in Noordwijk en Katwijk was gelegerd. Op
aanvallen uit de lucht was men niet voorbereid.
Sieperda werd beheerst door één gedachte:
de Haagse Schouw moet en zal heroverd
worden.
Zo werden het te Leiden gelegerde I I Depot
Infanterie, een deel van de te Oegstgeest
gehuisveste Depot-afdeling van het Korps
Rijdende Artillerie, alsmede enkele delen
van het I V Depot Bereden Artillerie (die
waren ondergebracht in de duinen ten zuiden van Katwijk) geconfronteerd met de
oorlog. De Bataljons 10, 15 en 22 van het
I I Depot bestaan voor een groot deel uit
jonge recruten, waarvan velen nog nooit
met scherp hebben geschoten. Onder hen
bevinden zich talrijke Rotterdammers, die
nog niet weten dat de hemel zich enkele
dagen later zal kleuren door het bombarde-

ment op hun stad.
Sieperda belast een deel van zijn mannen
met het afsluiten van de toegangswegen
naar de stad; anderen trekken in de prille
morgen van de 10e mei (lopende) over de
Lage Morsweg, de Hoge Morsweg en de
Rijndijk in de richting van de
Haagse Schouw.
In deze vroege ochtend gaan ook vele
Oegstgeestenaren naar de Haagse Schouw.
Zij zijn zich niet bewust van de ernst van
de situatie. Nieuwsgierigheid drijft hen.
Onder hen bevindt zich de 18-jarige
scheepmaker Jacob Wessendorp, die vanuit
zijn ouderlijk huis aan de Hoge Morsweg
de troepen voorbij heeft zien gaan.
Wessendorp wil met eigen ogen zien dat er
parachutes in de bomen van de begraafplaats Rhijnhof hangen. Zodra hij op
schootsafstand komt wordt er bij de brug
een geweer in aanslag gebracht. Een schot
knalt. In Oegstgeest is het eerste burgerslachtoffer gevallen.

Haagse Schouw (2)
Reserve majoor H . Mulder, commandant
van het 22e Depot-Bataljon, bemerkt dat de
Duitse brugbezetting de over de weg rijdende auto's zeer dichtbij laat naderen, om ze
vervolgens buit te maken en als hindernis
te gebruiken; hij stuurt een groep mannen
per vrachtauto naar voren, die kan doorrijden tot 300 m ten zuiden van de brug. Te
voet gaat men verder. Ondertussen is de
commandant zelf per fiets langs de
Oude Rijn gereden, waar hij op een gegeven moment een groep recruten van het
I V Depot Bereden Artillerie aantreft. De
vijand merkt niets. E r klinkt geen enkel
schot. Op 80 m van de Haagse Schouw
gaat hij vervolgens, op advies van een soldaat en een burger, achter een huis kijken
waar hij een goed uitzicht heeft op de brug.
De commandant ziet twee Duitsers, die op
de verkeersbrug onder auto's in stelling liggen. Met een geleende karabijn stelt hij beiden buiten gevecht. De plotseling opklinkende schoten stichten verwarring bij de
Duitsers. Hiervan maakt de
Depot-commandant onmiddellijk gebruik.
Met een sergeant rent hij naar de oprit van
de brug, waarbij een derde Duitser wordt
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getroffen en twee anderen zich gevangen
geven. De volkomen overdonderde vijand
ontruimt de brug. De commandant en
enkele aanstormende militairen springen
bliksemsnel over de hekken langs de oprit
en bezetten het café aan de westzijde van de
brug. Zo is door het optreden van slechts
enkele mensen de Haagse Schouw om acht
uur in de morgen weer in Nederlandse handen. De overige inmiddels gearriveerde
recruten van het 15e en het 22e DepotBataljon stellen andere Duitse militairen in
de omgeving buiten gevecht.
Met de herovering van de Haagse Schouw
is de vijand echter nog lang niet verdreven.
Vanaf de Valkenburgseweg, langs de linker
Rijnoever, houden de Duitsers de omgeving
van de brug voortdurend onder mitrailleurvuur. Een groep mannen, onder leiding van
een adjudant, wil de autoweg oversteken
om de tegenstand uit te schakelen. De
gevolgen zijn verschrikkelijk. Binnen enkele seconden sneuvelen de adjudant en acht
soldaten. Het gevaarlijke vuur komt van
een mitrailleursnest, ingericht tussen enkele
steenhopen op korte afstand van het café
'De Haagsche Schouw'. Wéér weet de com-

mandant van het 22e Bataljon door een verrassend en razendsnel optreden de vijand
uit te schakelen. Samen met een adjudant
stormt hij onverwachts door de achteruitgang van het café recht op de Duitse
mitrailleur af. Dit zeldzame staaltje van
' moed doet de Duitsers in paniek het terrein invluchten. Zo wordt de ingang van de
Valkenburgseweg geforceerd, waarbij een
Duitse officier - de commandant ter plaatse - en een soldaat sneuvelen. De
Nederlandse militairen durven het vanwege
hun geringe sterkte niet aan andere
Duitsers te achtervolgen. De eerstvolgende
aan de linkerzijde van de weg naar
Valkenburg gelegen boerderij is nu nog het
enige object, van waaruit de vijand vuur op
de Haagse Schouw kan uitbrengen. Het
vlakke terrein rond de hoeve maakt echter
een rechtstreekse aanval zeer riskant.
Sieperda is per auto via de middelste
opmarsweg (Hoge Morsweg) richting
Haagse Schouw gegaan, waar hij de leiding
in handen neemt. De Duitsers, die zich
hebben verschanst in het boerderijcomplex, bieden hevige weerstand. Hun mitrailleurs bestrijken de grote weg naar

De situatie rond het vliegveld Valkenburg in de meidagen van 1940
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Den Haag, de weg naar Leiden (Rijndijk)
en deels de Haagse Schouw. Sieperda dirigeert een deel van de langs de Lage en de
Hoge Morsweg opgerukte troepen langs de
Rhijnhofweg, en laat de buitenplaats
'Rhijnhof' en de begraafplaats bezetten.
Vervolgens geeft hij een onderdeel van het
22e Depot-Bataljon opdracht vanaf de rechter Rijnoever met twee platboomde vaartuigen op circa 200 m ten noordwesten van de
brug de Rijn over te steken. Voorts wordt
een deel van een compagnie over de brug
naar de Valkenburgseweg gezonden. Door
samenwerking van de per boot overgestoken militairen en de over de brug opgerukte groep en de daar aanwezige onderdelen
van één van de andere Depots volgt een
doeltreffend optreden. Ondanks het tegenvuur wordt in korte tijd de sterke Duitse
bezetting van het boerderijcomplex tot
overgave gedwongen. Vijftien Duitsers worden gevangen genomen, terwijl men in de
boerderij vijf gesneuvelden aantreft. De
Nederlanders ontfermen zich over een
grote hoeveelheid wapens en uitrustingsstukken. Hierna rukken enkele onderdelen
op tot aan de Kleine Wetering, een waterloop op ongeveer 500 m van de
Haagse Schouw, waarbij de
Valkenburgseweg en de huizen aan die weg
worden 'gezuiverd' van Duitsers.

Oegstgeester burgers (1)
Intussen is men in Oegstgeest tot het besef
gekomen dat het oorlogstreffen niet alleen
zeer nabij, maar ook zeer hevig is. Het
geweer- en mitrailleurvuur wordt steeds
zwaarder, maar men weet niet waar de

le Anna Kliniek aan de Mezenstraat, waar veel gewonden naar toe werden gebracht. In
977 zou het hoofdgebouw worden afgebroken.

gevechten precies plaatsvinden. Ambulances rijden af en aan. E r gaan geruchten dat
het 4e Regiment Infanterie in Katwijk en
Noordwijk bij de strijd betrokken is
geraakt. Ook zouden troepen vanuit
Sassenheim en Hillegom optrekken richting Oegstgeest.
De ambulancewagen van het
Oegstgeester Transport- en Ambulancebedrijf Van Nieuwkoop, gevestigd aan de
Geversstraat, is ingezet. Jaap Taffijn en
Herman 1'Ecluse moeten redelijk gezonde
patiënten weghalen uit het Academisch
Ziekenhuis en de Anna Kliniek, de vermaarde orthopaedische kliniek met de
bekende Van Nes als chirurg-directeur.
Deze minder ernstige patiënten moeten
plaatsmaken voor gewonde militairen, die
1'Ecluse en Taffijn bij toerbeurt gedurende
een aantal dagen zullen ophalen bij de
Haagse Schouw. Veel Duitse parachutisten
hebben beenbreuken; zij worden naar de
Anna Kliniek gebracht. De aanblik van
andere, zware oorlogsgewonden, zullen zij
nooit meer vergeten.
In Café 'Zomerlust' aan de Rhijngeesterstraatweg beseft de eigenaar,
Anton Knijnenburg, dat de extra bezoekers
die hij met de pinksterdagen verwachtte
- de oude straatweg Haarlem-Den Haag is
nog steeds een geliefde fietsroute misschien weg zullen blijven. De speelwerktuigen in de speeltuin/theetuin, fris
geverfd, glanzen in de zon. Knijnenburg
heeft echter andere zorgen. Hij en zijn
vrouw Marie hebben grote zoons. Zij
beheersen zijn gedachten. Zoon Jan, bijna
28 jaar, die jaren lang in het café heeft
gewerkt, is onder de wapenen geroepen.
Twee dagen geleden zou Jan in het huwelijk
zijn getreden. Maar de verloven werden
ingetrokken. De trouwdatum moest worden uitgesteld. De woning van Jan en zijn
bruid in de De Kempenaerstraat 53 is helemaal klaar en ingericht. Waar zou Jan nu
zijn? Ook de 21-jarige Nico is in dienst, ver
van huis. Zoon Anton, pas 16, is gelukkig
nog thuis. E r hangt sinds jaar en dag een
portret van de koningin in Café Knijnenburg. Voor koningin en vaderland... Daarvoor strijden nu al twee zoons. Maar de 16jarige Anton zal de oorlog wel bespaard
blijven.
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Haagse Schouw (3)
De Depot-troepen onder leiding van
Sieperda trekken ook aan de rechter oever
van de Rijn op. De voorste onderdelen
worden, na de begraafplaats te zijn gepasseerd, geconfronteerd met zwaar vijandelijk
mitrailleurvuur uit de richting Valkenburg,
en later met mitrailleurvuur vanuit Duitse
vliegtuigen, terwijl er nabij het kerkhof
vliegtuigbommen vallen. E r sneuvelen
Nederlandse militairen; anderen raken
gewond...
De 25-jarige vaandrig Jan Zwanenburg van
de in de Morspoortkazerne gelegerde
5e compagnie van het 22e Depot-Bataljon
bevindt zich ook onder het bevel van
Sieperda. Zwanenburg, die gedurende de
mobilisatie was ingekwartierd in zijn
ouderlijk huis in de Johan de Wittstraat 31,
heeft veel waardering voor het handelend
optreden van de commandant, die immers
'opleidingscommandant' is en géén 'uitvoerend commandant'! Een Depot had tot
taak militairen op te leiden...
Zwanenburg en een andere vaandrig krijgen, omdat de Rhijnhofweg onder vuur
ligt, opdracht met een gedeelte van hun secties via de begraafplaats en de weilanden,
aan de Oegstgeester kant van de rivier, op
te rukken naar de steenfabriek van
De Ridder die op ongeveer 750 m ten
noordwesten van de brug ligt. Zij bezetten
de fabriek met als gevolg dat de Duitsers,
die zich aan de overzijde van de rivier
bevinden, zich terugtrekken tot achter de
Wassenaarse Wetering. De verbinding met
Wassenaar kan worden hersteld.
Het heroverde gebied wordt veilig gesteld
door het te bezetten met gevechtsopstellingen. De ingenomen stellingen worden zo
goed mogelijk in staat van verdediging
gebracht. Zo wordt de eerste oorlogsdag
van Jan Zwanenburg besloten. Tot de capitulatie zou hij in de steenfabriek vertoeven.
Op de avond van die eerste oorlogsdag gaat
er veel door zijn hoofd. Hij ziet weer de
geneeskundige troepen, die doden en
gewonden naar Leiden afvoeren. Ook
Duitse krijgsgevangenen werden naar
Leiden gebracht. Vrachtwagens werden
gebruikt van nabij gelegen boerderijen. Wat
een strijd is dit. Een totaal gebrek aan com20

]an Zwanenburg vocht als vaandrig bij de Haagse Schouw.

municatie met de buitenwereld. Zou het
4e Regiment Infanterie hulp komen verlenen?
Het merendeel van de woningen van de
Indische Buurt is verlaten. De bewoners
van de woonhuizen en boerderijen, die aan
de Rhijnhofweg liggen, zijn gevlucht of verdreven. De koetsier, de tuinman, de parkbeheerder van 'Rhijnhof'. Ook van de
boerderij van Uittenbogaard en van de twee
erbij behorende arbeiderswoningen zijn de
mensen vertrokken; evenzo Swerus, de baas
van de steenfabriek. Verderop verlieten
Hendrikus Verhaar, de groentekweker,
Chiel Verhaar, de bloemist, en
Leen Verhaar van het 'Duifhuis', op nr. 11,
hun woningen.

Leen Verhaar is landbouwer, maar heeft
ook een kleine machinefabriek annex
scheepsreparatiewerf. Ook zijn vader,
Jan Verhaar, de landbouwer, die op nr. 11a
woont, is vertrokken. Evenzo hebben de
overige bewoners van de Rhijnhofweg, die
verderop langs de rivier woonden, een veilig heenkomen gezocht.
Leen Verhaar van het 'Duifhuis' ligt die
nacht in de beerschuit van
Klaas Driebergen uit Rijnsburg. Zijn
vrouw en zijn kinderen zijn veilig in Leiden. Leen kan de slaap niet vatten. Gevoelens van woede, wrok, minachting jegens
de Duitsers, maken hem onrustig. Ook de
zorg om zijn huis en zijn fabriek. Wat kan
er allemaal niet gebeuren?

De Postbrug
Een tot het 12e Regiment Infanterie uit
Groningen behorende sectie Pantserafweergeschut is ondergebracht in bloembollenloodsen in Hillegom. Door heftig vlieggeronk en geknal werden de militairen al
vroeg wakker. Toen kreeg de telefoonwacht

het bericht omtrent de aanval van de
Duitsers. "Wek onmiddellijk alle jongens!"
Hij rende naar de slaapruimten en sloeg
alarm. Sommigen dachten dat het flauwe
kul was, maar dat duurde niet lang. Spoedig
was alles in rep en roer. E r werd niet
gemopperd die morgen. Iedereen deed snel
wat hem te doen stond. E r was weinig tijd
nodig om de munitie in te laden, de kanonnen aan de trekkers te haken en een colonne te vormen.
Ze vertrekken naar het zuiden, zwaaiend
naar de burgers van Hillegom, met wie zij
de laatste weken goede maatjes zijn geworden.
Een aantal afdelingen van het 6e Regiment
Artillerie, met als thuishaven de Leidse
Doelenkazerne, werd tijdens de mobilisatie
ondergebracht in Lisse en Sassenheim. Ook
zij trekken naar het zuiden, in de richting
van de Leidse Hout.
Onderweg doen zich problemen voor. De
wegen zitten vol militair vervoer. Langs de
nieuwe rijksweg nadert vanuit Haarlem het
Ille Bataljon van het 9e Regiment

yp"

0

« 73 A A V .

p l a a t s Tan bombardement:
k r u i s i n g hoofdweg mot pulnweg
en kanaal.
onze route:
niet b i j de postbrug l i n k s afgeslagen
doch b i j de brug ln de nieuwe hoofdweg over
het Oegstgeester kanaal. Unn weer op de
oude weg naar Lelden.

Situatieschets Postbrug.
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10 mei 1940: Een bus met Nederlandse militairen werd ter hoogte van de Postbrug getroffen door een Duitse vliegtuigbom.
Vier-en-twintig militairen kwamen om het leven.

Infanterie onder leiding van majoor
L . C . van der Schee, in gevorderde particuliere bussen en auto's met chauffeur. Onder
hen is de Oegstgeestenaar Paul van Eisen,
die als vaandrig bij dit onderdeel is ingedeeld. De nieuwe rijksweg staat vol met
allerlei versperringen.
Tussen Sassenheim en Oegstgeest, ter hoogte van de Postbrug, merkt een Duits vliegtuig de colonnes op. Een beschieting volgt
en de manschappen zoeken dekking onder
de trekkers, onder het viaduct, of vluchten
het open weiland in.
E r is geen luchtafweergeschut; tevergeefs
tracht een aantal militairen met een lichte
mitrailleur en het persoonlijk wapen zich
te verweren. Paarden van de Bereden
Artillerie slaan op hol. Een paard wordt
dodelijk getroffen. Een wachtmeester
begeeft zich naar de in paniek geraakte
paarden; hij wordt overreden en vindt de
dood.
Het Duitse toestel is ter hoogte van
'Endegeest' gedraaid en komt opnieuw op
de colonne af. Drie bommen worden uitgeworpen en één van de passerende autobussen met militairen van het Ille Bataljon van
het 9e Regiment Infanterie wordt zwaar
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getroffen en vliegt in brand. De paniek is
niet te beschrijven. E r zijn 24 doden en
30 gewonden te betreuren.
De slachtoffers worden naar Leiden
gebracht door het transportbedrijf
Van der Luyt. Chauffeur Gerard Blijleven
zal dit 'transport' nimmer uit zijn geheugen kunnen wissen.
De colonne van Paul van Eisen zet de rit

Nederlandse militairen begraven in een bomtrechter in het land bij de Postbrug.

niet voort. De mannen worden noch van
eten, noch van drinken voorzien, en overnachten langs de weg.
Verbijsterde Oegstgeestenaren nemen later
kennis van de ramp, die zich voltrok bij
de Postbrug, dicht bij de tweede tramhalte
voorbij het Groene Kerkje, op de grens
Oegstgeest/Sassenheim. Het uitgebrande
skelet van de bus blijft achter als een stille
getuige. De aanblik ervan brengt de
Oegstgeestenaren, die de zaak in ogenschouw nemen, in een deplorabele stemming.
Later zal er bij de plek des onheils een
monument worden geplaatst ter herinnering aan de slachtoffers. E n nog weer later
zal er van het monument niets meer te
bespeuren zijn. Dan zijn de slachtoffers
herbegraven op de militaire begraafplaats
bij de Grebbeberg.

Goudtransport
Vlak na dit bombardement nadert vanuit
de richting Amsterdam een 3 tons-vrachtauto met daarin de Oegstgeestenaar
Joop van Eisen, als 2e luitenant (beroepsofficier) in dienst bij het Ille Bataljon van
het 5e Regiment Infanterie te Amersfoort.
De wagen is volgeladen met staven goud,
afgehaald bij banken in de omgeving van
Amersfoort. Joop van Eisen is zonder
bescherming en alleen vergezeld van een
chauffeur op weg naar Den Haag. Hem
was geadviseerd de weg over Utrecht te mijden...
Ten slotte bereikt hij het ministerie van
financiën. Het goud zal naar Engeland worden getransporteerd.

Gemeenteraad
Oegstgeest is een van de eerste Nederlandse
gemeenten, waarvan de (uit 13 personen
bestaande) gemeenteraad onder oorlogsomstandigheden bijeenkomt. E r is een vergadering uitgeschreven voor 10 mei, 's avonds
om 7.00 uur. In de raad hebben onder
andere zitting D . G . Sanders, plaatselijk
commandant van de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm (voor de Christelijk Historische
Unie - C H U ) en R.F. van Kampenhout,
werkzaam in de bouw, wonende in de
Indische Buurt; een hartstochtelijk, strijd-

vaardig socialist (Socialistisch Democratische Arbeiderspartij - SDAP). Wethouders
zijn T. van Egmond (Anti Revolutionaire
Partij - A R ) en N . Zandbergen ( C H U ) .
Gemeentesecretaris Jac. de Visser hoeft op
de 10e mei géén verslag te maken. Minder
dan 50% van de gemeenteraadsleden komt
opdagen, reden waarom de zitting wordt
verdaagd naar 14 mei. Burgemeester
A . J . van Gerrevink zal de raad dan voorstellen in verband met de oorlogstoestand
alleen dringende onderwerpen te behandelen. De raadsleden gaan hiermee accoord.
Hun gedachten zijn vervuld van de tragiek
van de oorlog.

Oegstgeester burgers (2)
Voor de kruidenierswinkel van
Dorus van Beek in de Deutzstraat drommen groepjes vrouwen samen. Zij proberen
'gewoon' boodschappen te doen. Maar zij
praten veel langer met elkaar dan op andere
dagen.
Dorus van Beek denkt aan zijn zoon Dick,
die nu bijna 22 jaar is. Dick is luchtvaartradiotelegrafist en navigator. Hij werd in
1938 geplaatst bij de radiodienst van het
vliegveld Soesterberg. N u is hij ingedeeld
bij de School Reserve Officieren Militaire
Luchtvaart (SROML) te Rotterdam. Niet
alleen gezinnen werden ontwricht, ook
vriendschappen zijn de laatste maanden
afgesneden. Zoals de vriendschap tussen
zijn zoon Dick en Nico Knijnenburg, van
café 'Zomerlust'.
Aan de overzijde van de straat woont de
familie Wolkers. Vader Wolkers heeft ook
een kruidenierswinkel. Sinds de mobilisatie
beheert hij eveneens de tijdelijk voor militairen ingerichte kantine op Oud-Poelgeest.
Zoon Gerrit, lid van de burgerwacht, staat
op dit moment op een open vrachtwagen,
tegen de achterkant van de cabine, met zijn
geweer in de aanslag. Hij bewaakt de opgepakte Oegstgeester NSB'ers, die zich in de
vrachtwagen bevinden, en kijkt strak in de
richting die de loop van zijn geweer wijst.

Resultaat eerste oorlogsdag
Aan het einde van die dag is Vliegveld
Valkenburg geheel onbruikbaar geworden.
Van de 53 Duitse vliegtuigen die er land23
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den, liggen de meeste tot aan de romp in de
drassige bodem; ook de onbeschadigde
machines kunnen niet meer opstijgen.
Duitse vliegtuigen, die niet meer op
Valkenburg konden landen, weken uit naar
het strand tussen Katwijk en Scheveningen.
Twintig vijandelijke toestellen zitten daar
vast in het zand.
In verband met de herovering is het vliegveld van vele zijden aangevallen; het hulde
zich in zwarte rook en vlammen. Veel
Duitsers zijn tijdens de artilleriebeschietingen en de bombardementen naar het dorp
Valkenburg gevlucht.
E r is zwaar gevochten bij de
Haagse Schouw, in Valkenburg, maar ook
in Wassenaar, in Katwijk aan Zee,
Katwijk a/d Rijn.
Aan het einde van deze oorlogsdag kan
men concluderen dat de vijand is verdreven
van de Haagse Schouw, van een uit strategisch oogpunt gezien belangrijk deel van de
pas aangelegde autoweg Den Haag24

Amsterdam, en uit het gebied Maaldrift.
Het vliegveld is sedert half zes in de middag weer geheel in Nederlandse handen.
De gevechten zullen voortduren, maar de
operatie die tot verovering van Den Haag
had moeten leiden, is uitgelopen op een
mislukking.
Later zal bekend worden hoe omvangrijk
de Duitse troepenmacht was, die in de
regio Valkenburg aan de grond kwam: tussen 1100 en 1200 man, vervoerd in
74 transporttoestellen, waarvan 12 met
parachutisten en 62 met luchtlandingstroepen.

Haagse Schouw (4)
Sieperda heeft ondertussen telefonisch contact opgenomen met de commandant van
het 4e Regiment Infanterie, van wie hij verneemt dat het Ille Bataljon met de leiding
van de gevechtsactie rond Valkenburg is
belast. Sieperda wendt zich vervolgens telefonisch tot de chef van de staf van dit Batal-

jon, stelt hem op de hoogte van de opstelling van de onderdelen van het He Depot,
en vraagt versterking; de Depot-troepen
immers hebben slechts een zeer beperkte
voorraad mitrailleurs en mortieren!
Op zaterdag 11 mei komt er enige versterking, onder andere een sectie mortieren
van het le Regiment Infanterie, die op de
steenfabriek wordt geplaatst. Ondanks het
feit dat Sieperda geen verdere bevelen of
aanwijzingen ontvangt, brengt hij op
11 mei de opstelling aan de linker
Rijnoever vooruit tot aan de Wassenaarse
Wetering, hetgeen een versterking van de
ingenomen positie betekent. Een verder
oprukken van het Depot acht hij niet verantwoord omdat de troepen weinig
geschikt zijn voor een dergelijke actie door
hun korte opleiding, de bewapening
gebrekkig is, en hij geen gegevens heeft
over de ligging van andere legeronderdelen.
Op de 11e mei verwoesten de Duitsers
diverse woningen aan de Rhijnhofweg.
Ook het 'Duifhuis' van Leen Verhaar
wordt nagenoeg met de grond gelijk
gemaakt. Slechts één muur staat nog overeind. Ook van zijn grote schuur tekent nog
maar één zijde zich af tegen de hemel.
In de nederlands-hervormde kerk te
Valkenburg zitten die avond
300 Nederlandse krijgsgevangenen opgesloten en 300 gegijzelden bevinden zich in de
zaal van het café 'Het Wapen van
Valkenburg'. In de kerk zijn mannen
ondergebracht van het 4e Regiment
Infanterie, die zich nadat hun munitie verbruikt was hadden moeten overgeven.

Oegstgeest en omgeving
Op 11 mei staat een mortiercompagnie in
stelling nabij het Groene Kerkje, aan de
noordzijde van het Oegstgeesterkanaal. In
samenwerking met het daar in stelling
gebrachte pantserafweergeschut sluiten zij
de 'brug' af op de autoweg en de brug tussen het kerkje en de Kerkbuurt
(Dorpsstraat). Dit oorlogsbeeld is in schrille tegenstelling met het vredige - met
klimop begroeide - kerkje, gelegen op de
heuvel even buiten het dorp. Koster
Leendert van Nieuwkoop, gewend aan rust,
maakt zich ernstig zorgen over 'zijn' kerk.

In de omgeving bevinden zich nog andere
onderdelen van ondersteunende mortiersecties, die de beide kanaalbruggen ten noorden van Rijnsburg en de draaibrug te
Katwijk a/d Rijn bestrijken. De sectie, die
de draaibrug bij Katwijk onder vuur moet
nemen, begeeft zich in de namiddag van de
11e mei naar de steenfabriek nabij de
Haagse Schouw, ter ondersteuning van
C . 10 Depot-Bataljon Infanterie.
Andere secties pantserafweergeschut zijn in
stelling gebracht bij de zeesluizen ten noorden van Katwijk aan Zee, bij het
Warmonderhek, en bij de driesprong ten
zuiden van de Oegstgeester Kerkbuurt.
Aan de Warmonderweg 12 bevindt zich het
commando van het IVe Depot Bereden
Artillerie, terwijl - als reeds genoemd aan de Prins Bernhardlaan 53 het afdelingsbureau is gevestigd.
De situatie in het dorp wordt op de
11e mei steeds onoverzichtelijker. Op tal
van plaatsen nemen Nederlandse militairen
stellingen in, om vervolgens weer naar een
andere plek te verhuizen, waar andere stellingen worden betrokken of versterkt.
Kijkende naar de colonnes voertuigen en
stukken geschut, die door het dorp trekken, luisteren de Oegstgeestenaren naar het
radio-distributienet van Van der Perk, die
met zijn Rijnsburgse accent voortdurend
berichten doorgeeft betreffende de situatie
in landelijk en regionaal verband, en de
burgers aanwijzingen geeft. Vele
Oegstgeestenaren zullen zich later zijn
stem herinneren: "Neem water in voorraad.
Beplak de ramen met stroken ter bescherming. Zorg voor verduistering. De burgemeester van Oegstgeest maakt bekend
dat..." De berichten worden afgewisseld
met muziek.

Leidse Hout
Tussen Oegstgeest en Leiden ligt de
Leidse Hout; een fraai recreatiegebied met
grote gazons, mooie stukken bos met veel
berken, en een dierenparkje met zwanen,
eenden en andere gevederde vrienden.
In deze dagen is het bos overspoeld door
militairen en oorlogsmaterieel. Door het
6e Regiment Artillerie wordt geschoten op
het vliegveld Valkenburg, ter ondersteuning
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van het tegen de Duitse luchtlandingstroepen strijdende 4e Regiment Infanterie, dat
vanuit Katwijk en Noordwijk actie onderneemt. Ook in het Oegstgeester Hazenbos
nabij de Hofdijk (een smalle grindweg)
bevindt zich een artillerie-stelling, die richting Valkenburg vuurt.
Nadat eerst drie batterijen van het
6e Regiment Artillerie zich in de
Leidse Hout hadden opgesteld arriveert op
11 mei ook een batterij van het 15e Regiment Artillerie, dat van de Grebbelinie is
weggeroepen om steun te verlenen bij de
strijd om het vliegveld. Via de Johan de
Wittstraat trekken zij op, langs het huis van
Jan Zwanenburg, die elders zijn strijd moet
strijden.
De commandant van het 6e Regiment
Artillerie, die zijn intrek heeft genomen op
Oud-Poelgeest, geeft de batterij van het
15e Regiment toestemming in de
Leidse Hout stelling in te nemen. Een probleem is dat er geen (hoge) waarnemingspunten in de omgeving zijn.
Het 6e Regiment geeft reeds vuur af terwijl
het 15e zijn stukken in stelling brengt. In
het begin van de middag van de 11e mei
krijgt de batterij van het 15e Regiment
opdracht voor een uitwerkingsvuur op het
vliegveld Valkenburg. Dat zou dus een
berekend vuur moeten worden zonder
inschieten, terwijl de waarneming zou
geschieden vanuit de toren van de
rooms-katholieke kerk aan de
Rhijngeesterstraatweg.
Dan volgt er echter een mededeling: "De
Duitsers hebben het vliegveld verlaten en
hebben zich verschanst in de protestantse
kerk in de zuidelijke rand van het dorp
Valkenburg, en in de aangrenzende huizen.
Zet daar onmiddellijk de batterij op over
met een breedte van 200 m met de kerk als
middelpunt".
Het betekent opnieuw meten en rekenen.
Als de batterij zich wederom meldt, volgt
meteen het bevel 'vuren'. A l spoedig davert
het in het bos van de schoten. Drie minuten na het afvuren van de eerste laag volgt
het commando 'halt'. Even later volgt het
bevel om nogmaals eenzelfde uitwerkingsvuur te geven. Een granaat van de eerste
laag van het eerste vuur is reeds dwars door
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het dak in de kerk geslagen, temidden van
de honderden daarin verblijvende mensen:
Duitsers, maar óók Nederlanders. Het dak
vliegt meteen in brand en het vuur verspreidt zich snel. E r volgen nog enkele
treffers; de kerk wordt zwaar beschadigd.
Ook de huizen in de nabijheid van de kerk
zijn geraakt. Veel Nederlandse burgers zijn
slachtoffer van het vuren geworden.
Even later schrikken de manschappen in de
Leidse Hout op van een formatie van vijf
vliegtuigen. Tot grote opluchting blijkt
sprake te zijn van vijf Nederlandse
Fokker G - l vliegtuigen, die zich in de richting van de kust begeven. Ze vliegen over
op nog geen 100 m hoogte, hetgeen
Oegstgeest enkele bijzonder angstige minuten bezorgt.
In de rust, die hierna volgt, schrijven de
meeste mannen snel een briefje naar huis.
De motorordonnans brengt de brieven naar
het postkantoor in het Oegstgeester
Wilhelminapark. Op de terugweg wordt er
vanuit een huis aan de Warmonderweg op
hem geschoten. De kogels ketsen rond zijn
motor op straat, maar de aanvaller raakt
hem niet. Na zijn terugkeer in de
Leidse Hout gaat een gewapende patrouille,
met de ordonnans als gids, op onderzoek
uit. Zij onderzoeken het aangewezen huis,
waar portretten hangen van Hitier,
Mussert, en andere met de Nazi's sympathiserende personen. De patrouille haalt
een NSB'er uit zijn schuilplaats; voorlopig
wordt hij op de Warmonderweg gevangen
gehouden. Tegen de avond sluit men hem
op in de kelder van kasteel Oud-Poelgeest.
Aan de vooravond van de He mei bereiden
de manschappen in de Leidse Hout een
beveiligingslinie voor. Veertig mannen zullen vanaf de rand van het struikgewas proberen te voorkomen dat zich in de nacht
vreemde elementen in het bos zullen begeven.
Maar 's avonds om 10.00 uur komt er
bericht dat de batterijen van het 6e Regiment Artillerie moeten vertrekken en door
andere zullen worden vervangen. De veiligheidslinie, met veel zorg tot stand gebracht,
wordt hierdoor tot een kwart van de sterkte uitgedund. Enkele mannen van het
15e Regiment begeven zich naar Oud-Poel-

geest, waar ook de commandopost van het
le Regiment Infanterie is gevestigd; enkele
bataljons daarvan traden ook op tegen de
bezetters van Valkenburg. De mannen veronderstellen dat de regimentscommandant
nog wel enige reserve zal hebben om de
beveiligingslinie te herstellen. Het bezoek
wordt een tragische ervaring. Het regiment
bleek die dag enorme verliezen te hebben
geleden; de overste sprak zelfs van een gedecimeerd regiment. De mannen van het
15e Regiment laten hem met rust en verspreiden zich met grote tussenruimten
langs de beveiligingslinie, in afwachting van
nieuwe versterking.
Omstreeks middernacht is vanuit de richting Warmonderweg het geluid van paardengetrappel en van voertuigen te horen.
De nieuwe artillerie-eenheid (III - 6e Regiment Artillerie) arriveert, maar de commandant voelt er weinig voor zijn paardenbespanningen in de duisternis te laten
manoeuvreren in het onbekende en onoverzichtelijke terrein; besloten wordt te wachten tot de dageraad om in stelling te
komen, hetgeen tegen vier uur in de morgen van zondag 12 mei zal geschieden. Op
die dag krijgt de batterij van het 15e Regiment echter bevel terug te keren naar de
Grebbelinie.

11 Mei 1940
Sinds gisteren zijn we in oorlog met die
beroerde rotmoffen. Om half 5 werd ik wakker, (...)
Alle buren stonden huiten in pyama's en
kimono's. Er kwamen steeds meer vliegtuigen
en heel laag, Duitse. Langzamerhand drong
het tot me door dat het een brutale Duitse
inval was, dat we niet meer neutraal zijn, dat
er OORLOG is in dit vredelievende
Nederland. Je hoorde schieten in de prachtige
blauwe lucht met het heerlijkste zomerweer. (...)
De eerste nieuwsberichten kwamen al door,
"pas op voor parachutisten", steeds meer en
meer, het stroomde berichten en geruchten
over allerleif...)
We begonnen de ramen te beplakken met
papier tegen springen van de ruiten; we versjouwden de bedden van de bovenste verdieping naar beneden en dan maar zitten met de
radio aan.(...)
's Avonds kwam Naris even uitblazen. De
goeierd had de hele dag gelegen bij het viaduct
en kunnen paffen op de rotkoppen.(...)
Alle soldaten roken en de stumpers krijgen
weinig slaap.
Overal zijn biljetten opgeplakt dat er moet
worden gerekend op geëvacueerden uit
DeBiltf...)
De Paus heeft een telegram gestuurd aan onze
lieve koningin, die geantwoord heeft.

De duinen en het dorp Valkenburg
Uit het dagboek van Clara Bijleveld
Clara Bijleveld is de dochter van
mr. W F . Bijleveld, de 70-jarige voormalig
vice-president (raadsheer) van het Gerechtshof te Amsterdam. Met haar ouders, haar
zusje Phine en haar broer Piet woont Clara
in de Prins Bernhardlaan 54. Tegenover de
woning van de familie Bijleveld bevindt
zich thans het afdelingsbureau van de
Rijdende Artillerie; één van de jonge mannen, die daar al eerder gehuisvest was
- zijn naam is Naris - kwam wel bij de
familie Bijleveld op bezoek.
Clara is achttien jaar en hoopt binnenkort
haar gymnasium-diploma te halen. Zij
heeft, als vele andere jonge meisjes, een dagboek.

Het duingebied tussen Katwijk aan Zee en
Wassenaar moet gezuiverd worden van
Duitsers. Door een aaneenschakeling van
misverstanden, in hoofdzaak veroorzaakt
door gebrek aan verbindingsmiddelen, mislukt de actie op 11 mei, waarbij wederom
Nederlandse militairen sneuvelen en anderen door de Duitsers gevangen worden
genomen.
E r worden plannen gemaakt om vanuit
Katwijk a/d Rijn het dorp Valkenburg aan
te vallen, dat nog door Duitsers is bezet.
Een eerste aanval mislukt en de troepen
trekken zich terug op Katwijk. Nadat versterking is verkregen wordt besloten het
dorp opnieuw aan te vallen, zowel vanuit
Katwijk als over de weilanden ten westen
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van Valkenburg.
Ook Paul van Eisen neemt deel aan de
strijd. Het bataljon, waartoe hij behoort, is
op deze dag vanaf de Postbrug richting
Noordwijk gegaan en vervolgens via
Katwijk a/d Rijn te voet naar de grens van
het dorp Valkenburg, onder zwaar vijandelijk mortiervuur. Paul van Eisen heeft zijn
aandeel wel te leveren, temeer daar hij het
commando van de compagnie moet overnemen, omdat de compagniescommandant
overspannen is geraakt en in het sanatorium 'Rhijngeest' moest worden opgenomen.
De acties ondervinden zware tegenstand.
Het tegenvuur wordt tenslotte zo groot dat
zelfs de grootst mogelijke menselijke moed
niet meer zou baten. De aanval moet worden afgebroken; een brandend Valkenburg
blijft achter. Op dat moment krijgt de kerk
drie voltreffers van artilleriegranaten.
Valkenburg wordt door artillerievuur uit de
richting Katwijk, Leiden (Leidse Hout) en
Oegstgeest (Hazenbos) beschoten...
In het dorp worden grote verwoestingen
aangericht, waarbij talrijke burgerslachtoffers vallen. De Duitsers vragen de burgemeester van Valkenburg het artillerievuur
te laten beëindigen; zij wijzen erop dat er
zo veel burgers getroffen worden. Men kon
echter niet accepteren dat de vijand zich
zou vrijwaren van het artillerievuur door
de burgers in de rol van 'gegijzelden' te
manoeuvreren.
Aan het einde van de 11e mei zijn enkele
kleinere, verstrooide vijandelijke groepen
vernietigd of gevangen genomen. Bij de
aanvallen op de sterkere Duitse afdelingen,
zoals die te Valkenburg, bleven de successen
van de 10e mei echter uit.
Op zondag 12 mei rukken de Nederlandse
troepen wederom op over de weilanden ten
westen van Valkenburg en over de weg
vanaf Katwijk a/d Rijn. Het succes lijkt al
zeker. De troepen vanuit Katwijk slagen
erin de buitenste verdedigingsgordel van de
Duitsers te doorbreken en het dorp binnen
te dringen. Ondanks de sterke tegenstand
trekken zij verder op, bijna tot het midden
van het dorp, terwijl de andere troepen de
zuidwest-flank van de plaats naderen. Dan
weerklinkt plotseling een verbijsterend
bevel: "Terugtrekken". Juist op het
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moment dat de vijandelijke weerstand elk
moment ineen kon storten zou men terug
moeten gaan?
De mannen trekken zich - tot grote
opluchting van de Duitsers - terug op hun
uitgangsstellingen. Het bevel berustte op
een jammerlijk misverstand, zoals pas op
14 mei zal blijken.

Haagse Schouw (5)
Op deze 12e mei is het eerste pinksterdag.
De tekenen van de Heilige Geest, de tongen
van vuur, die de vrienden van Jezus zagen
als bewijs, zijn heel ver weg voor degenen
die in de strijd geworpen zijn. Zij hebben
met heel ander vuur te maken.
Sieperda tracht verband te leggen tussen de
acties van de geheel op zichzelf handelende
leger- en depot-onderdelen, die beogen het
terrein af te sluiten ten noorden van
Valkenburg vanaf de steenfabriek tot de
brug aan de Sandtlaan (tussen Rijnsburg en
Katwijk); later zal deze afsluiting dichter
bij de rivier worden gelegd. Ook deze dag
bereiken hem geen nadere aanwijzingen.
Geruchten, als zouden onderdelen van het
4e Regiment Infanterie vanuit Noordwijk
oprukken richting Haagse Schouw, lijken
niet bewaarheid te worden.
Omdat er naar Sieperda's oordeel weinig
schot in de zaak zit, wil hij op maandag
13 mei de voorste lijn op de linker oever
van de Rijn vooruit brengen. Door een
confrontatie met mitrailleur- en mortiervuur tijdens een voorafgaande verkenning
besluit Sieperda echter zich verder te bepalen tot verdediging, vooral ook gelet op de
onoverzichtelijke toestand. Kort daarna
bereikt hem het bevel de voorwaartse actie
in afwachting van hergroepering te staken.
Met het oog hierop neemt een vertegenwoordiger van de 3e Divisie, tegen de
avond van deze vierde gevechtsdag, contact
op met het He Depot om inlichtingen te
vragen omtrent de opstelling van de troepen. Het voorlopig plan tot hergroepering
ontvangt Sieperda op dinsdag 14 mei. Tot
uitvoering van dit plan zal het vanwege de
capitulatie van het Nederlandse leger echter
niet komen.
Maar door de moed en de inspanning van
de ongeoefende depot-bataljons 10, 15 en

22 was het gelukt de Haagse Schouw te
heroveren, de vijand terug te dringen tot
achter de Wassenaarse Wetering, waarmee
de grote verkeersweg Den HaagAmsterdam vrijkwam. Hierbij sneuvelden
52 Nederlandse militairen.

Uit het dagboek van Clara Bijleveld
Zondag 12 Mei '40
Vandaag is het Pinksteren onder kanonvuur.
De nacht was rustig.
Overal weer vliegtuigen.
Ik ben een cursus aan het volgen van de
V.V.H. voor hulp-verpleegster, wassen van
patiënten, temperaturen, enz.
Zuinig zijn met drinkwater is geboden,
omdat Valkenburg is gebombardeerd, het
nieuwe vliegveld hier vlakbij.f...)
Maandag 13 Mei 1940
(...)Telkens word je wakker met een vaag,
onbestemd gevoel van een schrijnende pijn. Ik
heb weer de cursus gevolgd van de V.V.H.
voor verpleging.
Overal weer vliegtuigen.f...)
Ik heb nachtgoed opgehaald voor de ziekenhuizen die inderhaast als noodhospitalen zijn
ingericht. Over het algemeen begrijpen de
mensen goed en zijn erg welwillend.(...)

Het dorp Valkenburg
Op 13 mei neemt de artillerie opnieuw
doelen in Valkenburg en omgeving onder
vuur. De door de Duitsers bezette boerderij
'Zonneveld' gaat daarbij in vlammen op. In
het dorp is geen ruit meer heel. De mensen
in de zwaar gehavende kerk vragen zich af
hoe lang dit nog zal duren. De burgemeester informeert of vrouwen, kinderen en
gewonden uit de gemeente kunnen evacueren naar veiliger oorden. De Duitsers
stemmen hiermee in, waarna men onmiddellijk begint met de voorbereiding van de
uittocht.
Op de vijfde oorlogsdag begint de toestand
er voor de Nederlandse Strijdkrachten
somber uit te zien, ondanks het feit dat een
aantal opmerkelijke successen is geboekt.
In de regio Valkenburg wordt nog een

'beslissende' aanval voorbereid op het dorp
en op de 'Albertushoeve', liggende ten westen van het vliegveld en ten zuiden van de
Grote Wetering. Na een aantal verkenningen komt het bij de hoeve tot een kort
gevecht, waarna de troepen zich voor de
aanval gereed maken. Dan komt ook hier
het bevel de wapens neer te leggen...
Dezelfde middag had men ook in
Oegstgeest het bevel ontvangen het vuren
te staken. Omdat van Duitse zijde nog
onophoudelijk werd gevuurd is de reserve
majoor ir. W W E . von Hemert, commandant van de te Oegstgeest gelegerde depotafdeling Rijdende Artillerie, met een witte
vlag per motor-zijspan naar de noordelijke
ingang van Valkenburg gegaan om de
Duitsers te verzoeken het vuren te staken.
Nadat hem was gevraagd zijn bericht op
schrift te stellen en het stuk te ondertekenen werd hij enkele minuten later verwacht
bij de Duitse commandant, die gewond
was, en zich temidden van andere gewonden in een kelder bevond. De commandant
vroeg Von Hemert onder andere of het
mogelijk was zwaar gewonde Duitse en
Hollandse soldaten te vervoeren, die dringend chirurgische hulp behoefden.
Von Hemert zegde toe een dergelijke regeling te zullen treffen. Korte tijd later verneemt hij dat het Nederlandse Veldleger
capituleerde.
Het dorp Valkenburg heeft een zware tol
moeten betalen: 23 burgers werden gedood
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en het aantal gewonden is zeer talrijk. De
kerk en de school zijn vernield, evenals vele
woningen.

De strijd gestaakt
Op 14 mei komt de uittocht van
Valkenburgse vluchtelingen op gang. De
meesten gaan richting Katwijk, anderen
trekken naar Oegstgeest, met handkoffers,
kinderwagens, handkarren en kruiwagens.
Generaal Winkelman spreekt die middag
via de radio het Nederlandse volk toe.
Nederland heeft de strijd moeten staken.
Na vijf bittere oorlogsdagen is de capitulatie een feit. De koningin en de ministers
hebben zich naar Engeland kunnen begeven om vandaar de strijd voort te zetten.
De militairen krijgen opdracht terug te
keren naar hun kwartieren. In de omgeving
van de Oegstgeester Haarlemmertrekvaart
werpen enkele Nederlandse militairen uit
teleurstelling hun plunje, geweren en andere materialen in de vaart. Later, bij laag
water, zullen die spullen zichtbaar zijn...

Evacués
De bewoners van de Rhijnhofweg, de

Rijnsburgerweg en de Indische Buurt, die
hun woningen moesten verlaten, werden
bijna allen elders in de gemeente ingekwartierd. Bovendien nam Oegstgeest verscheidene evacués uit Valkenburg op.
In totaal werden 180 woningen ontruimd,
waarbij circa 800 personen betrokken
waren. Gelukkig kunnen de meeste
Oegstgeestenaren na de oorlogsdagen naar
hun woning terugkeren.
Diverse percelen aan de Rhijnhofweg en de
Rijnsburgerweg kunnen niet meer
bewoond worden. Zes huizen werden
geheel verwoest, twee huizen zijn zwaar
beschadigd maar wel te herstellen, en een
tiental andere is licht beschadigd.
Leen Verhaar keert spoedig terug naar de
Rhijnhofweg, waar zijn 'Duifhuis' heeft
gestaan. Hij maakt een provisorische verbinding tussen de overeind gebleven muur
van zijn huis en die van zijn schuur, en een
overkapping. Voor de zomer is deze noodwoning goed genoeg. Als het winter wordt,
kan hij misschien met zijn gezin in een
boot achter het huis gaan wonen. E n ooit
zal er een nieuw 'Duifhuis' verrijzen. Maar
wanneer?

Slachtoffers Oegstgeester bevolking
Op 10 mei 1940 werd Jacobus Albertus Wessendorp, Hoge Morsweg 29, door de Duitsers bij de begraafplaats Rhijnhof
neergeschoten; hij overleed in de leeftijd van 18 jaar.
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