
3. 15 M E I 1940 - 30 J U L I 1942 

Bezet gebied 
In Nederland is het oorlogsrumoer geluwd. 
De Duitsers vechten op andere fronten en 
de Lage Landen worden voorzien van 
bezettingstroepen. Lange colonnes van het 
Duitse leger, de Wehrmacht, trekken 
Nederland in. De Oegstgeestenaren zien 
hoe de Duitsers zich met veel vertoon met 
voertuigen en tanks begeven op de vrijge
maakte rijksweg van Den Haag naar 
Amsterdam. De Duitsers nemen ook in 
Oegstgeest hun intrek, deels in openbare 
gebouwen, deels bij particulieren. 
De Oegstgeestenaren, die gedurende de 
oorlogsdagen waren gearresteerd vanwege 
hun sympathie met de vijand, worden door 
de bezetter in vrijheid gesteld. 
Gerrit Wolkers moet zijn wapens en zijn 
burgerwacht-uniform inleveren. Zijn 
geweer wil hij wel afstaan. "Dat is toch een 
stuk antiek", zegt hij tegen zijn broer Jan. 

"Maar mijn uniform lever ik niet uit aan de 
vijand". Achterin de tuin van hun huis aan 
de Deutzstraat besprenkelt hij het uniform 
met petroleum en steekt het in brand. 
Alleen zijn veldmuts houdt hij. Op de 
slaapkamer, die hij met zijn broer Jan deelt, 
prikt Gerrit een landkaart op de muur. 
Met vlaggetjes geeft hij de fronten aan. 
Door de ether schalt het zegevierende "Sieg 
Heil". De Duitsers zijn overtuigd van hun 
overwinning en gedragen zich dienovereen
komstig. Pontificaal gaan de manschappen 
door het dorp, marcherend met uiterste 
precisie. Het geklik-klak van hun laarzen 
wekt irritatie, evenals hun gezang: "Und 
wir fahren gegen England". 
De Duitse officieren vermaken zich opper
best in café 'Zomerlust' aan de 
Rhijngeesterstraatweg, waar Toon 
Knijnenburg gedwongen is de vreemde 'gas
ten' op hun wenken te bedienen, evenals 

Duitse militairen marcheren langs de rooms-katholieke school. Uiterst rechts zien we nog net het l 
waarin tijdens de mobilisatie de keuken van Nederlandse militairen was gevestigd. 

•in van een houten loods, 
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hun Nederlandse vriendinnetjes, die zich 
amuseren met de goedgeefse Duitsers. 
Over enige tijd zullen in de tuin van buur
man Marbus, zoals ieder jaar, oranje-kleuri
ge bloemen de woorden 'Leve de koningin' 
vormen. Een portret van de koningin hangt 
aan de wand van 'Zomerlust'; spottend 
brengen de Duitsers een toast uit op haar, 
die naar Engeland heeft moeten vluchten. 
Zou Knijnenburg op koninginnedag, 
31 augustus, de oranje bloemen van Marbus 
weer in vazen voor het raam kunnen zet
ten? 
Spoedig pakken de mensen het vroegere 
leven, zo wreed verstoord, weer op. De 
winkels gaan weer open. 
Maar op 16 mei 1940 ontvangt burgemees
ter Van Gerrevink een telegram met de 
mededeling dat alle luchtbeschermingsdien
sten onverwijld moeten worden gemobili
seerd. Waarom? Na de capitulatie is de rust 
toch teruggekeerd? 
De rust is van korte duur. Op 22 mei 
vormt de geïsoleerde huizenrij bij de 'Drie 
Witte Palen' het doelwit van een beschie
ting en er vallen bommen van een zwaar 
kaliber. De 'Drie Witte Palen' markeren de 
wegkant bij de drie-vorkskruising van de 
oude rijksstraatweg Den Haag-Amsterdam 
en de Haagse Schouwweg, met aftakkingen 
naar Rijnsburg en Oegstgeest 
(Endegeesterstraatweg). Diezelfde dag werpt 
een vliegtuig bommen op de Klinkenberger 
polder, in de nabijheid van de 
Haarlemmertrekvaart. Deze komen niet tot 
ontploffing, terwijl de schade bij de 'Drie 
Witte Palen' gering is. Maar sommige bur
gers hebben de schrik nog in de benen van 
de eerste oorlogsdagen. Bovendien is deze 
22e mei ook om andere redenen geen vro
lijke dag. De Nederlandse militairen moe
ten kasteel Oud-Poelgeest ontruimen. 
Daarna wordt het kasteel bevolkt door 
Duitsers. De vader van Gerrit en 
Jan Wolkers sluit zijn 'kantine'. De 
Duitsers hebben hem gevraagd te blijven, 
maar dat wilde hij niet. "Geen stuiver wil 
ik aan ze verdienen", zei hij. 
Maar de Duitsers komen niets te kort. Hun 
overvloed is zo groot dat het de ergernis 
opwekt van de Nederlanders, die in deze 
dagen vernemen dat er 'oorlogsbrood' 

komt. "De kwaliteit van de boterham zal in 
geen enkel opzicht minder zijn", zo leest 
men in de krant. Maar het nieuwe brood 
ziet er wel raar uit. Het is veel donkerder, 
omdat het meel een andere samenstelling 
heeft gekregen. E n het feit dat een begin 
wordt gemaakt met de uitreiking van 
brooddistributie-boekjes brengt onrust, 
hoewel distributie van brood nog niet aan 
de orde is. A l sinds 30 augustus 1939 is er 
een distributiedienst in de gemeente. Maar: 
brood op de bon? Dat kan toch niet waar 
zijn? 
Op 29 mei 1940 wordt Nederland onder 
bewind gesteld van een Reichskommissar, 
die direct onder bevel van Hitier staat. Het 
is dr. Arthur Seyss-Inquart, die alle 
bevoegdheden krijgt die volgens de grond
wet en wetten toekomen aan de regering en 
het parlement. "De Nederlanders zullen 
niet verplicht zijn de Nazi-overtuiging te 
aanvaarden", zegt Seyss-Inquart. 
Begin juni komen er van Duitse zijde aan
wijzingen voor maatregelen in geval van 
luchtaanvallen. De Nederlandse Joden 
mogen vanaf 1 juni geen functies meer ver
vullen bij de luchtbeschermingsdiensten; 
een maatregel, die beroering wekte. 
Nederland was toch niet verplicht zich de 
opvattingen van de Nazi's eigen te maken? 
De stemming in het land verbetert enigs
zins wanneer terzelfdertijd van Duitse zijde 
wordt vernomen dat 50% van de 
Nederlandse soldaten naar huis kan terug
keren. 
Medio juni aanvaardt de door de opperbe
velhebber van de Duitse Wehrmacht 
benoemde Duitse commissaris voor de ten
uitvoerlegging van de demobilisatie van de 
Nederlandse Strijdkrachten, Oberst 
I .G . Schwabedissen, zijn ambt: "Door de 
grootmoedigheid van den Führer van het 
Groot-Duitsche Rijk" zullen de manschap
pen terstond weer in het vrije bedrijfsleven 
kunnen worden ingeschakeld. 
Op maandag 17 juni wordt de brooddistri
butie ingesteld; per persoon geldt een rant
soen van 2.000 gram per week. Arbeiders, 
die zware lichamelijke arbeid verrichten, 
krijgen extra brood. De bakkers, de cafés, 
de restaurants, zij mogen zonder bonnen 
geen brood meer verstrekken. Dat wordt 
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een hele administratie... 

Terugkeer en vertrek 
Van lieverlee keerden in Oegstgeest de man
nen, naar wie met verlangen werd uitgeke
ken, terug. 
Kruidenier Dorus van Beek verheugt zich 
in de thuiskomst van zijn zoon Dick en 
Vader Knijnenburg mocht zijn zoons Jan 
en Nico welkom heten. 
Ook Paul van Eisen is teruggekeerd in 
Oegstgeest. Na de capitulatie vertrok het 
bataljon waartoe hij behoorde naar 
Oegstgeest, waar Paul en de zijnen werden 
ingekwartierd in een aantal leegstaande 
woningen in de Emmalaan (later Prinsen
laan) nabij de Warmonderweg. 
Ook zijn broer Joop, op 25 maart 1940 
getrouwd met een dochter van de familie 
Van den Oord uit de Frederik Hendrik
laan, kwam behouden thuis. Pastoor 
J .J .C.M. Looyaard biedt hem en zijn vrouw 
het pand Rhijngeesterstraatweg 47 (de oude 

lans Fles. Zweefvliegen was zijn hobby. 

pastorie) te huur aan. 
Dick van Beek en Nico Knijnenburg pak
ken de draad van hun vriendschap weer op. 
Zij maken een fietstocht door Nederland 
en praten over de toekomst. Zo keerden 
velen terug. Met uitzondering van de 
18-jarige Jacob Wessendorp heeft nog geen 
enkele Oegstgeestenaar als gevolg van de 
oorlog het leven verloren. 
E r zijn ook Oegstgeestenaren die uit het 
dorp vertrokken of willen vertrekken. 
Waarheen? 
In de Prins Hendriklaan 4 woont mevrouw 
E . Hannema-van Maasdijk (voorheen 
Reitsma-van Maasdijk), die mooie gedich
ten schrijft. Eén van haar zoons, luitenant 
ter zee H.R. Reitsma, is bij de capitulatie 
met zijn onderdeel naar Engeland uitgewe
ken. Haar zoon Guus studeert nog. Over 
hem maakt mevrouw Hannema zich geen 
zorgen. 
Eveneens in mei 1940 is de jurist 
P R . Gerbrands weggegaan; hij wil zijn bij
drage leveren aan de bevrijding. Via Spanje 
en Curaqao slaagt hij erin Engeland te 
bereiken. Hans Grün, onderwijzerszoon, 
gaat met zijn legeronderdeel eveneens naar 
Engeland. Vandaar zullen zij immers in 
staat zijn mee te helpen aan de bevrijding 
van hun land... 
Allerlei gedachten rijpen in het hoofd van 
Arie Bijl, de fysicus, in zijn ouderlijk huis 
in de Duivenvoordestraat. En in het hoofd 
van Hans Fles, een zoon van de familie Fles 
uit de Koninginnelaan. Hans bereidt zich 
voor op het werk in de zaak van zijn vader; 
die is grossier in galanterieën. Soms ver
langt Hans terug naar de tijd dat hij kon 
zweefvliegen op het vliegveld Ypenburg, 
waar hij les kreeg. Maar meestal is hij met 
de toekomst bezig, van het land, maar ook 
met zijn eigen toekomst. Hij is bijzonder 
gesteld op Miep Hienkens, de dochter van 
de winkelier in Lingerie en Dames- en Hee-
ren Mode-Artikelen in de 
De Kempenaerstraat. 

Autorijden zonder benzine 
Door het (gevreesde) gebrek aan benzine 
wordt de generator-industrie tot ontwikke
ling gebracht. Als generator-brandstof kun
nen steenkolen, cokes, hout, turf, houts-
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kool en samengeperst lichtgas dienen. Een 
probleem hierbij is het onderbrengen van 
gasflessen op de wagens. "Voor een geregeld 
interlocaal vrachtverkeer of busbedrijf zal 
het noodig zijn speciale 'hout-stations' in 
te richten", staat er in de krant. Maar in 
1940 gelooft men niet dat het zo ver zal 
komen. De idee dat de vrachtwagens die 
voor het Bloembollenbedrijf Homan rijden 
een hout-station moeten aandoen, wekt de 
lachlust op. En zal er ooit voor het huis 
van dokter Hugenholtz aan het 
Wilhelminapark en voor de woning van 
dokter Varekamp aan de Geversstraat een 
auto met gasflessen staan? E n hoe zal het 
Gerrit Heeren vergaan, met zijn vuilniswa
gen, die mooie nieuwe Ford? 

Engels vliegtuig stort neer in 
Oegstgeest 
De Engelsen zetten de strijd tegen de 
Duitsers voort. In Oegstgeest stort op 
27 juni 1940, om half vier 's middags, een 
Engels vliegtuig (een Blenheim) neer bij de 
Valkenburgerweg. Drie Engelse piloten, 
T .C. Jordan, J.W Needham en Comman
dant A .R . Wales, vinden de dood. Zes bom
menwerpers zouden een verkenningsvlucht 
uitvoeren boven het IJsselmeer. Bij 
Alphen a/d Rijn werden ze aangevallen 
door Duitse jagers. Vier bommenwerpers 
keerden niet op hun basis terug, waaronder 
de Blenheim die neerstortte te Oegstgeest. 
Op 30 juni 1940 vindt op het kerkhof van 
het Groene Kerkje de begrafenis plaats van 
Jordan en Needham, terwijl Wales - wiens 
lichaam pas gevonden werd bij de berging 
van het vliegtuig - de volgende dag ten 
grave wordt gedragen. 
Vele vliegtuigbemanningen zullen in deze 
oorlog omkomen. Een oneindig aantal 
bombardementen zal, zowel door de 
Duitsers als door de Engelsen, worden uit
gevoerd tot de strijd gestreden is. 

De verjaardag van prins Bernhard 
Op 29 juni 1940, de eerste verjaardag van 
prins Bernhard in oorlogstijd, komen bij de 
Haagse Schouw voor een herdenking hon
derden padvinders uit de regio bijeen en 
leggen bloemen. Na afloop houdt 
prof. R A . H . de Boer (Hofdijck 35, vrijzin-

De graven van de piloten van de Blenheim, die op 27 juni 1940 neerstortte op de 

Valkenburgerweg te Oegstgeest. 

nig protestants theoloog) een gloedvolle 
rede in de overvolle Oegstgeester 
Pauluskerk. 
Op hun eigen manier vieren enkele 
Oegstgeester jongemannen de verjaardag 
van de prins. Arie Perfors, een van de 
zoons van de schoenmaker aan de 
Rijnzichtweg ter hoogte van de Indische 
Buurt, gaat met enkele vrienden naar 
Leiden. Zij hebben witte anjers op hun 
jasje, en goudsbloemen. Een straatfotograaf 
vereeuwigt hen. 
Maar de Duitsers willen liever niet aan 
prins Bernhard herinnerd worden. Arie en 
zijn vrienden worden opgepakt en naar het 
Leidse politiebureau aan de 
Zonneveldstraat gebracht. Een politieagent 
scheldt hen verschrikkelijk uit. "Zo, de jon
gens zijn hier in goede handen", denken de 
Duitsers, en ze vertrekken. Hierna schudt 
de agent de jongens de hand, geeft ze koffie 
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en koek, en zegt: "Stop met dit soort 
demonstraties, want we kunnen jullie later 
nog wel eens nodig hebben". De 
agent/toneelspeler laat de jongens vrij. 

Angst 
De illusie van sommige Nederlanders als 
zouden de Duitsers het land slechts om 
militaire redenen hebben bezet, en zich 
zouden onthouden van intimidatie en 
geweld, vervliegt snel. 
Vanaf 15 mei 1940 mochten de radio
omroeporganisaties blijven uitzenden, mits 
zij zich niet negatief over de 'nieuwe orde' 
zouden uitlaten en indien zij bereid waren 
zich te onderwerpen aan de Duitse cen
suur. In de hoop de eigen organisaties te 
kunnen behouden accepteerden de 
omroepbesturen deze voorwaarden. Maar 
door gedwongen ingelaste nationaal-socia-
listische propaganda-uitzendingen en ande
re aanpassingen bleef er van zelfstandigheid 
weinig over. Kranten, tijdschriften, bio
scoop-films, dienen ook te worden aange
past. 
Wat staat Nederland nog meer te wachten? 
Reichskommissar Seyss-Inquart krijgt 
Hans Albin Rauter, door Hitier benoemd 
tot 'Höhere SS- und Polizeiführer' voor het 
bezette Nederland, als een van zijn naaste 
medewerkers. Rauter krijgt, naast het poli
tiewerk, ook de opdracht leiding te geven 
aan het werk van de diverse SS-organisaties; 
tevens dient hij de specifieke SS-ideologie te 
verbreiden. 'SS' staat voor Schutz Staffel 
(beschermingsgroep), maar al snel zal deze 
naam de veelsoortige lading niet meer dek
ken. Hoofdtaken van de politie zijn hand
having van de veiligheid en van de orde. De 
veiligheidsorganisatie heeft als voornaamste 
instellingen de Sicherheitsdienst (SD) en de 
Sicherheitspolizei (SiPo). De SD verzamelt 
en verwerkt inlichtingen en de SiPo zorgt 
voor het recherchewerk en het arresteren 
en verhoren van verdachten. Ook de leden 
van de SiPo hebben op de linkermouw van 
hun (zwarte) SS-uniform de letters 'S.D. ' . 
Naast deze veiligheidsorganisaties is er de 
Ordnungspolizei (orde-politie), die ook bij 
de SS behoort. De Ordnungspolizei moet 
opdrachten van de SiPo uitvoeren en zal 
vaak in de openbaarheid treden bij razzia's, 

deportaties en arrestaties. De leden dragen 
een groen uniform, reden waarom men 
veelal spreekt van de 'Grüne Polizei'. 
Generaal Friedrich Christiansen wordt 
benoemd tot 'Befehlshaber' van de 
Wehrmacht, die in Nederland ongeveer 
100.000 man troepen telt. 
De doodskop-insignes op de Nazi-unifor
men wekken grote weerzin op bij de 
Nederlandse bevolking. Maar de openlijk 
met de vijand heulende NSB'ers roepen een 
nog groter gevoel van afkeer op. De 
WA'ers, mannen van de Weerbaarheids
afdeling (Weer-afdeling genoemd) van de 
NSB durven zich nu - met Duitse steun in 
de rug - weer in uniform op straat te bege
ven. Deze ordedienst van de NSB ken
merkt zich door de zwarte hemden, het 
driehoekige lidmaatschapsspeldje en de 
houzee-groet. De 'Zwarthemden' werden 
in Nederland vanaf 1936 als gevolg van een 
groeiend verzet tegen het fascisme gesard 
en bespot. Thans voelen zij zich machtig, 
ook omdat na de capitulatie 20.000 Neder
landers zich als nieuw lid van de NSB heb
ben aangemeld. 
Vooral bij de Joden is de angst groot. Zij 
weten dat in Duitsland synagogen, gebeds-
boeken en de Heilige Torarollen zijn ver
brand. 
Per 6 juli 1940 is het luisteren naar bepaal
de radiozenders door Seyss-Inquart verbo
den. Toch zijn er mensen die in het geheim 
naar de Engelse radio luisteren om op de 
hoogte te zijn van de politieke en militaire 
situatie. Het is een gevaarlijke bezigheid, 
want het verraad kan heel dichtbij zijn. 
In Oegstgeest luisteren Frans Plaizier en 
Jan Leget naar de Engelse radio. Zij zijn 
goed bevriend met elkaar, waren voor de 
oorlog beiden lid van de Bijzondere Vrij
willige Landstorm (BVL) en wonen beiden 
aan de Terweeweg. Jan Leget is badmeester 
van het zwembad Poelmeer, gelegen in de 
Poel nabij Warmond, 's Winters is hij con
ciërge op de Terweeschool. Frans Plaizier is 
stoffeerder en heeft een werkplaats gehuurd 
in de voormalige Juta-loods aan de 
Terweeweg, die in 1935 in gebruik is geno
men door aannemer Andries Nek. Ook 
schilder Jan Schrijvers, wiens vrouw een 
sigarenwinkel heeft in de De Kempenaer-
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straat, heeft bij Nek onderdak gevonden. In 
Plaiziers werkplaats luisteren hij en Leget 
naar de Engelse radio. Uit Londen, via de 
B B C , klinkt de stem van de koningin: 
"Despereert niet". 
De uitzendingen zijn hoogtepunten in hun 
leven en de berichten worden uitvoerig 
besproken met andere BVL-leden, bestuurs
leden van de inmiddels sluimerende 
Oranje-vereniging, en vooral met 
D .G . Sanders, de laatste commandant van 
de B V L . Het is het begin van de groep 
'Sanders', die later een rol zal spelen in het 
verzet en bij de Binnenlandse Strijdkrach
ten. 
Maar in de zomer van 1940 is er in het land 
nog nauwelijks sprake van georganiseerd 
verzet, al is er weerzin tegen het tweede 
verbod dat tegen de Nederlandse Joden 
wordt uitgevaardigd: per 31 juli 1940 is ritu
eel slachten verboden. 
E r gaan geruchten, dat men in Duitsland 
een euthanasieprogramma heeft opgesteld; 
een programma, om geestelijk gehandicap
ten en geesteszieken door middel van injec
ties of gas te doden. Maar dat durft nie
mand in Nederland te geloven. Zeker niet 
de bijna 43-jarige broeder Klaas Kruizinga, 
die woont op de Endegeesterstraatweg 21; 
daar is een rij huizen gebouwd voor broe
ders van de psychiatrische inrichting 
'Endegeest'. Kruizinga draagt zijn grote 
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Frans Plaizier (rechts) en Andries Nek. 

'kinderen', die zelf zo weinig van het leven 
kunnen maken, een zeer warm hart toe. De 
angst bevangt hem soms, juist thuis, als hij 
tijd heeft na te denken. In gedachten ziet 
hij dan vooral de Joodse patiënten voor 
zich, op wie de Duitsers het bijzonder 
gemunt schijnen te hebben. Sommigen ver-

De voormalige Juta-loods (op de plaats van het huidige parkeerterrein aan de Terweeweg), waar Jan Leget en Frans Plaizie 
naar de radio luisterden. In het huis links woonde de aannemer Nek. 
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blijven al heel lang op 'Endegeest'. 
Kruizinga denkt aan de vrolijke 
Levie Fruitman, die altijd zegt: "Mijn vader 
is rijk, ik hoef niet te werken". Hij denkt 
aan Maurits van Gelderen, die ze 'Maupie' 
noemen, of 'de keukenprins', omdat hij in 
de keuken werkt. Zo trekken de Joodse 
mensen aan Kruizinga's oog voorbij. 
Elisa Goldschmidt. Froukje Rood. En 
Amalia Cohen, die apothekers-assistente is 
geweest. Maupie van Gelderen verblijft al 
bijna 40 jaar op 'Endegeest'... "Ik moet me 
geen muizenissen in het hoofd halen", 
denkt Klaas Kruizinga. "We gaan naar bed, 
Cor", zegt hij tegen zijn vrouw, die zelf 
verpleegster op 'Endegeest' is geweest. 
"Morgen heb ik vroege dienst." 

Verzet in de De Kempenaerstraat en 
de Deutzstraat 
Op 20 juli 1940 wordt de Communistische 
Partij Nederland (CPN) door Seyss-Inquart 
verboden. Het is een klap voor de 
54-jarige Arie van Egmond, die in de 
De Kempenaerstraat 27 een wasserij heeft; 
hij is een fervent communist en wil zijn 
ideeën niet onder stoelen of banken steken. 
Reeds op 15 mei 1940 verscheen in 
Haarlem het eerste illegale pamfletje van de 
hand van de Haarlemse restaurateur van 
gobelins Bernard IJzerdraat; hij schreef 
daarin: "De Geuzenactie is ingezet. De 
strijd gaat door!" 
Op 7 augustus 1940 krijgt het pand 
Deutzstraat 13 nieuwe bewoners. Het zijn 
de heer en mevrouw P. Segaar. De 25-jarige 
Paul Segaar is nu chauffeur, maar had eerst 
een andere functie. Nadat hij vanaf augus
tus 1939 gedurende de mobilisatie in Zeist 
zijn plichten had vervuld, bleef hij als 
onderofficier bij de Opbouwdienst. Toen 
werd hem gevraagd een pro-Duits stuk te 
tekenen. Dat weigerde Paul Segaar. Waar
om? A l snel na de capitulatie was hij in 
Leiden betrokken geraakt bij het verzet. 
Segaar is ervan overtuigd dat aan verzet 
tegen de Duitsers de 'Geuzen-mentaliteit' 
van IJzerdraat ten grondslag moet liggen. 
Korte tijd nadat zij hun intrek hebben 
genomen in de Deutzstraat nemen de heer 
en mevrouw Segaar een onderduiker in 

Paul Segaar, de nieuwe bewoner van de Deutzstraat. 

huis, een man die door de Duitsers gezocht 
wordt. Om die reden stellen zij zich wat 
afstandelijk op temidden van hun nieuwe 
buren. 
Mevrouw Segaar is enkele maanden in ver
wachting van haar eerste kind. 

Het wordt herfst 
Op 4 september 1940 formeert minister 

van justitie P.Sj. Gerbrandy een nieuwe 
Nederlandse regering in ballingschap. 
Minister-president jhr. mr. D J . de Geer 
heeft zijn plaats aan Gerbrandy moeten 
afstaan; De Geer werd door koningin 
Wilhelmina gebrek aan leiding en aanpas
singsvermogen verweten. 
Op 11 september 1940 besluit NSB-leider 
ir. A . A . Mussert tot de oprichting van een 
'eigen' Nederlandse SS, te vormen vanuit 
de NSB. Een week later brengt hij voor het 
eerst een bezoek aan de Führer te Berlijn. 
Hitiers enthousiasme voor de door Mussert 
gedachte 'Germaanse Statenbond', waarbij 
Nederland een zekere mate van zelfstandig
heid zou kunnen behouden, is aan de mati
ge kant. "Maar", aldus Hitier, " U hebt de 
taak de weg te effenen voor een machts
overname door de NSB". 
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De oranje bloemen in de tuin van Marbus 
zijn uitgebloeid. Hij doet er beter aan zijn 
tuin in het vervolg anders te beplanten. 
Het is verboden de nationale driekleur of 
de oranjevlag te laten zien, of deze kleuren 
op andere wijze te tonen. In café 'Zomer-
lust' heeft Toon Knijnenburg het portret 
van de koningin van de muur gehaald. 
Op 6 oktober 1940 wordt alle Nederlandse 
ambtenaren gevraagd een Ariër-verklaring 
(niet-Jood-verklaring) te tekenen. Wie niet 
tekent raakt zijn baan kwijt. Hierna volgt 
het ontslag van alle Joden, die een rijks- of 
een gemeente-betrekking hebben. Ambte
naren, leraren, rechters, professoren, allen 
worden aan de dijk gezet. 
De Stichting 'Winterhulp Nederland' 
wordt per decreet van Seyss-Inquart van 
22 oktober 1940 in het leven geroepen. Het 
doel is: "aan de in het bezette Nederland-
sche gebied levende behoeftige staatsburgers 
zonder aanzien des persoons hulp en 
ondersteuning te verschaffen". Wanneer 
blijkt dat ook de collecte-gelden van de ker
ken voor dit doel bestemd moeten worden, 
valt Winterhulp Nederland bij de verschil
lende diaconieën bepaald niet in goede 
aarde. De kerken zullen hiertegen protes
teren. 
Maar eerst protesteren de gezamenlijke ker
ken heftig bij Seyss-Inquart tegen de uitsto
ting van de Joodse ambtenaren. Op 
27 oktober wordt in bijna alle kerken in 
Nederland, ook in Oegstgeest, de protest
brief voorgelezen. "De genomen maatrege
len zijn in strijd met de christelijke barm
hartigheid". 
Het weer is somber. Het is herfst. Ook in 
de harten van de mensen, zoals de heer en 
mevrouw Iterson (Regentesselaan 2). Hun 
enige zoon, matroos le klasse, zal niet 
meer naar huis terugkeren. De O 22, een 
onderzeeboot, verging op 19 november in 
het Skagerrak. 
Pas op 13 augustus 1993 zal een onderwa
ter-robot op 180 m diepte via een monitor 
het silhouet van het wrak registreren. 

De plannen van René Borgerhoff 
Mulder 
Achter de kliniek voor particuliere patiën
ten, die 'Rhijngeest' heet, woont de voor 

dit 'sanatorium' verantwoordelijke psychia
ter H.W. Borgerhoff Mulder met zijn 
vrouw en zoons, onder wie de tweeling 
René en Herbert. Zij zijn geboren in 1913: 
volwassen mannen die een eigen mening 
hebben. A l vroeg stond voor René vast dat 
hij naar Engeland zou gaan. Op 
27 oktober 1940 vertrekt hij naar Delfzijl. 
Vandaar reist hij via Zweden en Rusland 
naar Turkije. Dankzij de Nederlandse 
ambassadeur in Turkije krijgt hij een aanbe
veling, waardoor hij naar India kan reizen. 
E n daarvandaan zal hij, via omwegen, uit
eindelijk in Engeland terechtkomen. 
Op 27 oktober 1941 (precies een jaar na 
zijn vertrek) treedt hij aan bij de Marine 
Luchtvaartdienst. Als RAF-piloot zal hij 
later menige bombardementsvlucht naar 
Duitsland maken. 

De plannen van Hans Fles 
Hans Fles heeft zich aangemeld voor de les
sen bij Dansschool Wielinga aan de 
Nieuwe Rijn te Leiden. Hij hoopt er wat 
afleiding te vinden. E n dat lukt. Want ook 
Miep Hienkens gaat daar naar dansles. 
Hans raakt steeds meer op haar gesteld. 
Regelmatig gaat Hans naar het strand en 
kijkt uit over de zee. "Daar, aan de over
kant, ligt Engeland", peinst hij. Hans heeft 
enkele jonge mannen leren kennen, die óók 
naar Engeland willen. "Gelukkig hebben 
we iemand gevonden, die ons wil voorbe
reiden op de oversteek. We zullen gaan 
oefenen aan het strand". Hans verheugt 
zich op de verjaardag van Miep. Op 
27 november wordt zij zeventien jaar. "Ik 
ga een mooi cadeautje voor haar kopen. E n 
in december is er een groot kerstbal bij 
Wielinga". 

De Geuzen gepakt 
Enkele honderden mensen in 
Zuid-Holland worden op 23 novem
ber 1940 gearresteerd op beschuldiging van 
het lidmaatschap van de verzetsgroepen 
'De Geuzen', die in tal van plaatsen ope
reerden. Onder de gearresteerden bevindt 
zich de te Haarlem wonende 
Bernard IJzerdraat, die op 15 mei het eerste 
illegale pamfletje schreef. Op 31 augustus 
1940 verscheen de eerste grote illegale 
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krant, 'Vrij Nederland'. 
IJzerdraat weet niet dat juist vandaag, op 
23 november 1940, de tweede grote illegale 
krant werd geboren: 'De Waarheid', een 
illegaal blad van de verboden C P N . 

De Leidse Universiteit gesloten 
Het ontslag van Joodse hoogleraren heeft 
grote beroering teweeg gebracht op de 
Nederlandse Universiteiten. Naar aanlei
ding van het ontslag van de Leidse hoogle
raren prof. mr. E .M. Meijers, rechtsgeleer
de, en prof. dr. M. David, hoogleraar 
Babylonische, Assyrische, Israëlitische en 
Hellenistische rechtsgeschiedenis, is er op 
26 november 1940 een bijeenkomst in het 
historisch Groot Auditorium van de Leidse 
Universiteit. Prof. mr. R.P Cleveringa, 
hoogleraar in het handelsrecht en burger
lijk procesrecht, houdt een indringende 
redevoering voor de bomvolle zaal; hij 
spreekt van "de vreemdeling, welke ons 
thans vijandiglijk overheerst", die schuldig 
is aan het ontslag van deze geleerden. Na 
Cleveringa's felle rede wordt het even stil. 
Dan zingen alle studenten spontaan het 
Wilhelmus. 
Een dag later wordt prof. Cleveringa gear
resteerd; zijn gevangenschap in 
Scheveningen zal acht maanden duren. De 
studenten gaan in staking, de Duitsers ont

binden de studentenorganisaties en nemen 
enkele professoren en een aantal studenten 
gevangen. Dezelfde dag, 27 november 1940, 
wordt de Leidse Universiteit tot sluiting 
gedwongen; zij zou de gehele oorlog geslo
ten blijven. Zo wordt deze dag, de verjaar
dag van Miep Hienkens, een droevige dag 
voor Leiden, en voor het hele land. Binnen 
de Universiteit groeit het verzet. Ook in de 
harten en de huizen van de te Oegstgeest 
wonende functionarissen, zoals de hoog
leraren H.P. Blok (Willem de Zwijger
laan 18), B . G . Escher (Dorpsstraat 15), 
J.P.B. de Josselin de Jong (Dorps
straat 67), G.G.J . Rademaker (Prins 
Hendriklaan 2), C . Westrate (Prins 
Bernhardlaan 58) en de fysicus A . Bijl. 

Er was eens... 
De aan de Dorpsstraat gelegen woning van 
prof. Berend George Escher, de voormalige 
nederlands-hervormde pastorie (later ver
noemd Groenhoevelaan 41) heet 
'Mukashi'. De vorige bewoners, die affini
teit hadden met Japan, gaven het huis deze 
Japanse naam. Het betekent: ' E r was 
eens...'. Het begin van een sprookje. 
De gedachten van de zoon van 
prof. Escher, de 28-jarige componist 
Rudolf, hebben in deze periode weinig van 
een sprookje. E n bij Theo de Josselin 

Huize 'Mukashi', de voormalige pastorie, achter 'De Roode Leeuw'. 
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de Jong, de bijna 21-jarige zoon van de 
hoogleraar, wonende in het huis dat later 
de naam 'Middegeest' zou krijgen, groeit 
het verlangen deel te nemen aan het verzet. 
Arie Bijl bespreekt met zijn broer, die een 
winkel in manufacturen heeft in de 
De Kempenaerstraat, zijn plannen voor de 
toekomst. 
Het sluiten van de Universiteit heeft ook 
consequenties voor Paul van Eisen. Nadat 
hij - na zijn demobilisatie - een sportcur-
sus had gevolgd op de K M A in Breda heeft 
hij zijn intrek genomen in het huis van zijn 
moeder in de Juffermansstraat 54, en is 
begonnen met de studie Indisch recht. Hij 
hoopte in 1941 zijn kandidaats te halen. 
'E r was eens...' een Universiteit! Maar die is 
gesloten. E r kunnen nog slechts op beperk
te schaal examens worden afgelegd. 
Prof. De Josselin de Jong neemt op zijn 
privé-adres tentamens af. Zo behaalt 
Paul van Eisen eind 1941 zijn kandidaats. 

Papieren rompslomp 
Naast de vele administratieve handelingen, 
die door het ambtelijk apparaat als gevolg 
van de bezetting moeten worden verricht, 
krijgen de gemeenten er per novem
ber 1940 een nieuwe taak bij. Particulieren 
en verenigingen kunnen een vergoeding 
aanvragen voor diensten die zij aan derden 
verlenen als gevolg van de oorlogssituatie 
(bijvoorbeeld bij inkwartiering), of voor 
schade die zij als gevolg van de bezetting lij
den of geleden hebben. 
Zo vraagt het Garagebedrijf G .N . van 
den Ameele een vergoeding voor het 
gebruik van stalling en het verbruik van 
licht, gas en water in verband met de aldaar 
ondergebrachte Duitsers. Hetzelfde geldt 
voor de firma Homan, waar vijf wagens en 
22 paarden zijn gestald, terwijl ook hotel 
'Het Witte Huis' en de Zendingsschool, 
alsmede diverse particulieren die inkwartie
ring hebben gekregen, declaraties indienen. 
Daarnaast is er een claim van Nicolaas den 
Heijer, Rijnsburgerweg 130, omdat de 
Duitse Wehrmacht op 11 mei 1940 in 
Maastricht zijn bestelwagen vorderde. De 
gemeenten moeten deze aanvragen op ver-
zamellijsten indienen bij de commissaris in 
de provincie Zuid-Holland. 

Het is het begin van een papieren romp
slomp, die gedurende de oorlog enorm zal 
groeien, en zich tot ver na de oorlog zal 
uitstrekken. 

Winter 1940/1941 
De Oegstgeester Courant, sedert mei 1928 
wekelijks een welkome gast in vele 
Oegstgeester gezinnen, valt nog steeds 
wekelijks in de bus. De redacteur/uitgever 
J .C . Donk is een voorzichtig man. Anders 
vergaat het een andere krant, het 
Oegstgeester Nieuws- en Advertentieblad, 
dat per 10 december 1940 verboden wordt. 
Het is niet te geloven! 
In deze maand wordt de eerste 
Oegstgeestenaar, die zonder schroom ver
zet heeft durven plegen, verraden. Het is de 
in de Deutzstraat wonende Paul Segaar. Op 
2 januari 1941 wordt hij gearresteerd op 
bevel van de Sicherheitspolizei. Aanvanke
lijk te Utrecht gevangen gehouden, gaat hij 
al snel naar de Scheveningse gevangenis. 
Zijn vrouw, die spoedig haar eerste baby 
verwacht, heeft angstige voorgevoelens. 
Seyss-Inquart beveelt op 10 januari 1941 de 
registratie van burgers van geheel of gedeel
telijk Joodsen bloede. Joden dienen zich in 
persoon - en met betaling van een gulden -
te laten registreren bij de gemeentelijke 
bevolkingsregisters. Gemeenten moeten 
hun Joodse inwoners in aparte 'collecties' 
onderbrengen en deze doorgeven aan de 
rijksinspectie voor de bevolkingsregisters in 
Den Haag. Uiteindelijk zullen daar 
157.000 formulieren arriveren. 
Joodse personen, die handelingsonbe
kwaam zijn, dienen aangemeld te worden 
door hun wettelijke vertegenwoordiger, of 
door degenen die de daadwerkelijke zorg 
voor die personen op zich hebben geno
men. Zware straffen worden in het vooruit
zicht gesteld voor degenen, die de hand 
lichten met de voorschriften. 
Klaas Kruizinga beseft dat zijn 'kinderen' 
van 'Endegeest' niet aan registratie kunnen 
ontkomen. 
Vanuit de Van Assendelftstraat is 
Quirinus Kroeze, telegrafist bij de koop
vaardij, voor de oorlog al naar zee vertrok
ken. Op 27 januari 1941 vergaat zijn schip 
in het Kanaal van Bristol. 
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Op 8 februari 1941 wordt de Dies-viering 
(de verjaardag van de Universiteit) te 
Oegstgeest bescheiden gevierd. Een kring 
docenten komt ten huize van prof. Escher 
bijeen voor een maaltijd. Ter versiering van 
de menukaart wordt een indrukwekkend 
vignet van de hand van de bekende graficus 
M.C. Escher (broer van de hoogleraar) 
gebruikt. 

: : : : P E P U L S A E S U S P I C I O S A E ropya S U B O L E S ! : : : 

Het vignet van de graficus M. C. Escher, dat het menu sier
de van de dies-maaltijd te Oegstgeest. 

Op 19 februari 1941 schenkt mevrouw 
Segaar het leven aan haar eerste zoon, die 
- naar zijn vader - Paulus genoemd wordt. 
Zijn geboorte vindt plaats op het moment 
dat er elders in het land hevig verzet wordt 
gepleegd tegen de schandelijke behandeling 
van de Joden. 
Eén van de weinige positieve maatregelen 
van de bezetter is de verplichte invoering 
van het gymnastiekonderwijs op de scho
len. In Oegstgeest is - evenals in veel ande
re plaatsen - een tekort aan gymnastiek
lokalen; alleen de openbare school aan de 
Terweeweg beschikt over een goed lokaal. 
De gemeenteraad besluit in deze school 
nog een groot lokaal als zodanig in te rich
ten. Van deze twee lokalen dienen alle 
Oegstgeester scholen gebruik te maken. 
Voor de school aan de Mors richt men het 
ernaast gelegen verenigingslokaal voor dit 
doel in. 

Februari-staking 
Na de vreugde die op 10 februari 1941 
onder een nog kleine groep verzetsstrijders 
heerste over de verschijning van het eerste 

illegale nummer van 'Het Parool', raakte de 
illegaliteit er spoedig van doordrongen dat 
de Duitsers de Joden op alle mogelijke 
manieren het leven onmogelijk zouden 
maken. Nadat op 11 en 12 februari rellen 
plaatsvonden in de oude Amsterdamse 
Jodenbuurt, waarbij Duitsers en NSB'ers 
de Joden schandalig behandelden, werd de 
buurt op bevel van een gemachtigde van de 
Reichskommissar hermetisch afgesloten. 
Op 13 februari werden de Joden ter plaatse 
door de pasgevormde Joodse Raad onder 
leiding van prof. David Cohen en de dia
mantair Abraham Asscher opgeroepen de 
wapens in te leveren. Op de geboortedag 
van baby Paul Segaar raken in Amsterdam 
WA-lieden en leden van de Joodse knok
ploegen hevig met elkaar in gevecht. Op 
22 en 23 februari worden circa 
400 Amsterdamse Joodse jongemannen 
opgepakt en in wagons geladen. Als protest 
wordt op 25 februari het leven in 
Amsterdam stilgelegd. Het trampersoneel 
staakt. Ook het personeel van de gemeente
reiniging. Winkels gaan dicht. Fabrieken 
lopen leeg. Ondanks protesten van Rauter 
gaat de staking door en slaat zelfs over naar 
andere plaatsen. Op 27 februari rijdt de 
Blauwe Tram zeer onregelmatig door 
Oegstgeest, onzeker als men is of men ook 
hier zal staken. Alle verzet heeft niet kun
nen voorkomen dat de slachtoffers van de 
razzia's op 27 februari 1941 naar het kamp 
Buchenwald worden gedeporteerd. 

Radio-uitzendingen -
februari/maart 1941 
"Van bevoegde Duitse zijde is ons medege
deeld", zo lezen Jan Leget en Frans Plaizier 
in februari 1941 in de krant, "dat strenger 
zal worden opgetreden tegen het luisteren 
naar verboden radiozenders. Over het alge
meen zijn de vonnissen nog betrekkelijk 
mild; in den regel hoorde de beklaagde zich 
tot een gevangenisstraf van drie tot vier 
maanden veroordeelen al of niet met het 
betalen van een geldboete, terwijl vanzelf
sprekend zijn radiotoestel in beslag werd 
genomen". 
De touwtjes zullen strenger worden aange
haald. Met groeiende ergernis lezen Plaizier 
en Leget het vervolg: "Men heeft het stand-
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Badmeester Jan Leget in de toenmalige Zweminrichting 
'Poelmeer' (in de Poel nabij Warmond). 

punt ingenomen, dat iedere verordening in 
haar toepassing bij het publiek een zekeren 
'aanlooptijd' noodig heeft, maar wanneer 
men bedenkt dat het luisterverbod werd 
afgekondigd op 6 juli van het vorige jaar, 
dan zal men toch moeten billijken, dat den 
Duitschen autoriteiten thans de meening 
zijn toegedaan, dat de 'aanlooptijd' ruim 
genoeg is geweest. Men heeft ons ook de 
verzekering gegeven, dat milde vonnissen, 
als hierboven aangeduid, niet weer geveld 
zullen worden en dat in nieuwe voorko
mende gevallen heel wat zwaardere straffen 
zullen worden geëischt". 
Ondanks de dreigende toon van dit bericht 
zijn Jan Leget en Frans Plaizier snel uitge
praat over dit onderwerp. "Wat zullen we 
doen, Jan?" Leget antwoordt: "Gewoon 
dóórgaan Frans, maar nog voorzichtiger 
zijn met de verspreiding van de berichten". 
Op grond van een verordening van de 
Reichskommissar komt op 12 maart 1941 

de Rijksradio-omroep tot stand. Hiermee 
valt definitief het doek voor de AVRO, 
K R O , NCRV, V A R A en V P R O . Hun taak 
wordt overgenomen door de staatsomroep, 
die onder de naam 'Nederlandse Omroep' 
al op 9 maart met uitzenden begon. Het is 
de laatste stap in het proces, dat leidt tot 
volledige ondergeschiktheid van de omroep 
aan de Duitse propaganda. Is dat geen 
reden om juist dóór te gaan met het luiste
ren naar verboden zenders? 

De rede van Seyss-Inquart 
In boekvorm wordt de rede verspreid, die 
de Reichskommissar op 12 maart 1941 
houdt in het Concertgebouw te Amster
dam voor het 'Arbeitsbereich' der NSDAP 
in Nederland. De meest schrijnende passa
ges staan in de paragraaf 'Nederland en het 
jodenprobleem'. "Ik verklaar", aldus 
Seyss-Inquart, "dat mijn woord 'wij willen 
het Nederlandsche volk niet benauwen en 
het onze overtuiging niet opdringen' nog 
steeds geldt, maar dit geldt slechts voor het 
Nederlandsche volk. De joden worden 
door ons niet beschouwd als bestanddeel 
van het Nederlandsche volk". 
Vervolgens: "De joden zijn voor ons geen 
Nederlanders. Zij zijn de vijanden, met wie 
wij noch tot een wapenstilstand, noch tot 
een vrede kunnen komen. Dit geldt, indien 
u wilt, voor den tijd der bezetting. Ver
wacht u van mij geen verordening, die dit 
vaststelt behalve regelingen van politieelen 
aard. Wij zullen de joden raken, waar wij 
hen aantreffen en wie met hen meegaat, 
heeft de gevolgen te dragen. De Führer 
heeft verklaard, dat de joden in Europa hun 
rol hebben uitgespeeld en derhalve hebben 
zij hun rol uitgespeeld". 

De achttien doden 
In de duinen van de Waalsdorpervlakte 
worden in de namiddag van 13 maart 1941 
achttien mannen door de Duitsers terecht
gesteld. Drie leden van de C P N , voorman
nen tijdens de februari-staking, en vijftien 
leden van de eerste verzetsgroep 
'De Geuzen'. Toen de veroordeelden uit de 
cel werden gehaald liep Bernard IJzerdraat 
voorop. Over zijn colbert droeg hij een 
oranje pyjamajasje. 
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Hans Fles verraden 
Het wordt weer lente... In maart 1941 trek
ken Hans Fles en zijn kameraden regelma
tig naar het strand om zich met hulp van 
hun begeleider - een Leidenaar, in wie zij 
veel vertrouwen hebben - voor te bereiden 
op hun overtocht naar Engeland. 
In de nacht van 1 op 2 april zullen zij vanaf 
Hoek van Holland de oversteek wagen. 
Nog vóórdat het schip is gearriveerd wor
den zij gepakt. De groep, bestaande uit 
13 mannen, werd verraden door de begelei

der. 
Op 2 april 1941 arriveert Hans Fles in de 
Scheveningse gevangenis. Miep Hienkens 
mag hem daar bezoeken. Oók is het haar 
toegestaan zijn wasgoed mee naar huis te 
nemen. Thuis, in Oegstgeest, haalt Miep de 
baleintjes uit de boorden van de overhem
den. Daarin zitten vloe-dunne, opgerolde 
briefjes. Door heel klein te schrijven weet 
Hans haar via deze briefjes veel te vertel
len. 
Miep Hienkens en Hans Fles verloven zich 

Zakdoek van Hans Fles, geborduurd voor Miep Hienkens (zijn verloofde). Het borduurwerk werd verricht door een meisje dat 
in de cel naast Fles verbleef. 
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in het 'Oranje Hotel'. Miep heeft voor rin
gen gezorgd. Van metaal, maar bepaald 
geen edel metaal. Zij wegen practisch niets. 
Op een keer krijgt Hans een doos zakdoe
ken, afkomstig uit de winkel van Hienkens, 
die de naam 'De Kleine Kapel' draagt. 
Later krijgt Miep een van de zakdoeken 
terug. Een meisje, dat eveneens in het 
Oranje Hotel 'logeert', heeft daarop het 
complete interieur van de cel van Hans Fles 
geborduurd. Ook de beeltenis van Miep. 
Een meisjeskopje met lang zwart haar. 
'Toujours 1'Amour' staat erboven. Voorts 
heeft zij een wapperend vlaggetje op de 
zakdoek geborduurd, met daarboven: 'Eens 
komt de dag, dat we de rr... gaan verlaten!' 
Alles is vastgelegd. De tafel, de 'doos', de 
deurmat, de handdoeken, het luik in de 
deur en het kijkgat. Onderaan staat: 
'Oranjehotel 2 April 1941 - ?' Het vraagte
ken op dit kunstwerkje refereert aan het 
tijdstip waarop Hans de gevangenis zal kun
nen verlaten. Wanneer? 
Het werk is gesigneerd, als een echt kunst
werk. Rechtsonder heeft de maakster haar 
naam geborduurd, Tineke Beijerink, 
gevolgd door een nummer, 394, het num
mer van haar cel. 

De rol van de Joodse Raad 
In april 1941 ontstaat bij menigeen - en 
vooral bij de Joden - de vrees dat de Joodse 
Raad een werktuig zal worden voor de 
Nazi's in plaats van ten gunste van de 
Joden te werken. De Raad moet immers 
met de Duitsers samenwerken, hun bevelen 
doorgeven aan de Joodse bevolking en recht 
en orde handhaven in de Joodse gemeen
ten! 

Luchtbescherming 
De luchtbeschermingsdienst te Oegstgeest 
is ondertussen goed van de grond gekomen. 
Op 31 oktober 1940 werd voor het jaar 
1941 door deze dienst bij de gemeente een 
begroting ingediend van ƒ8.000,—; een aan
zienlijk bedrag, maar er moet ook heel wat 
werk verzet worden. 
Van de afdeling Oegstgeest van de 
Nederlandse Vereniging voor Luchtbe
scherming zijn de heren mr. L . Sprey en 
W.A.J. Vroom respectievelijk voorzitter en 

secretaris. De heer J .C . Spaargaren is vanaf 
het begin van het jaar 1941 hoofd van de 
L B D ; tot het einde van de oorlog zal hij 
- zonder enige vergoeding - bijzonder veel 
werk voor deze dienst verrichten. 
De centrale post van de L B D is gevestigd in 
de voormalige gemeenteschool aan de 
Geversstraat 5. Een aantal burgers is aange
wezen om hier wachtdiensten te verrichten. 
Het dorp is ingedeeld in zes vakken; in 
ieder vak worden regelmatig ronden 
gemaakt van anderhalf uur. Hierbij wordt 
gekeken of de verduistering volgens voor
schrift is aangebracht, of er zich wellicht 

ergens onontplofte bommen bevinden, ter
wijl natuurlijk eventuele neergestorte vlieg
tuigen bijzondere aandacht vragen. Burgers, 
die diensten moeten verrichten, ontvangen 
vooraf een kennisgeving per aangetekende 
post. Tevens zijn zij ervan op de hoogte aan 
wie zij hun dienst moeten overdragen. 
Het luiden van kerkklokken is nog maar in 
beperkte mate toegestaan, omdat niet iede
re gemeente beschikt over een sirene, waar
mee het sein 'luchtalarm' of 'einde lucht
alarm' kan worden gegeven; in dat geval 
worden hiervoor kerkklokken gebruikt. 
Oegstgeest beschikt wèl over een sirene. 

Wederom Engels vliegtuig neerge
stort - de burgemeester gearresteerd 
Op 14 april 1941, tweede paasdag, stort er 
nabij Oegstgeest wederom een Engels vlieg
tuig neer, dit keer bij de 
Nachtegaallaan/Stads Kweektuin in 
Leiden. Zestien Engelse bommenwerpers 
hadden als doel het bombarderen van de 
elektriciteitscentrales in Leiden en 
Haarlem. Tegen vijf uur in de middag 
wordt bedoeld vliegtuig neergeschoten. De 
drie omgekomen Engelse bemanningsleden 
mogen van de Duitsers - er is nog sprake 
van enige coulance - onder bepaalde voor
waarden met militaire eer begraven worden 
op het kerkhof van het Groene Kerkje. Op 
17 april vindt de begrafenis plaats van de 
Blenheim-bemanning. Burgemeester 
A . J . van Gerrevink saboteert de voorschrif
ten; onder het gehoor van de Duitsers 
spreekt hij lovende woorden aan het adres 
van de Engelse piloten. Het zijn 
E . Newhouse, V.A. Cobb en J.M.C. 
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17 april 1941: Begrafenis op het kerkhof van het Groene Kerkje van de Blenheim-bemanning E. Newhouse, V.A. Cobb en 
WM. C. Bougin. Het toestel stortte neer op 14 april 1941 bij de Nachtegaallaan/Stads Kweektuin. 

Bougin, maar op het moment van de begra
fenis is alleen de naam van Bougin bekend; 
de beide anderen worden begraven als 
'Unknown Flyer R . A . F ' . 

Burgemeester A.J. van Gerrevink werd op 17 april 1941 
gearresteerd. 

Zijn gedrag wordt de burgemeester niet in 
dank afgenomen. Nog dezelfde dag wordt 
hij gearresteerd en in Valkenburg in verze
kerde bewaring gesteld. Zijn gevangenschap 
zal duren tot 15 juni. 

Padvinderij verboden 
Krachtens een verordening van de 
Reichskommissar worden de padvindersor
ganisaties in april 1941 ontbonden. Naar de 
mening van de Duitsers waren de padvin
ders, die deel uitmaakten van de internatio
nale padvindersbeweging en centraal wer
den geleid vanuit Londen, een "actief in
strument der Britsche cultureele en poli
tieke propaganda". 
Het is een hele slag voor de welpen en ver
kenners van de Satrya's, die in Oegstgeest 
actief waren. Wat hebben zij verkeerd 
gedaan? Met name voor de jonge welpen is 
het verbod moeilijk te aanvaarden. Hebben 
zij na de meidagen van 1940 niet hun vrije 
zaterdagmiddagen opgeofferd om lectuur, 
sigaretten, chocola en ander snoepgoed in 
te zamelen? Die goederen waren bestemd 
voor militairen, die tijdens de gevechten 
gewond geraakt waren en in Leiden en 
omgeving werden verpleegd. 
Het troephuis aan de Hofdijk in het kleine 
Hazenbos wordt leeggehaald en afgesloten. 
De ouders van de padvinders ontfermen 
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zich over het materiaal. Het zal lang duren 
voordat oubaas Dolf Koning 
(Boerhaavelaan 27, student medicijnen), 
met zijn kapmes de verzegeling kapot durft 
te slaan... 
De gedupeerden zijn onder anderen Jan en 
Herman Hugenholtz (zoons van de huis
arts, Wilhelminapark), Kees Kamsteeg 
(zoon van een aannemer, Prins Hendrik-
laan), Jan en Kees Kruisheer (zoons van een 
chemicus, Leidsestraatweg), Jan Cosijn 
(wiens vader in Nederlands-Indië is als offi
cier bij het K N I L , Willem de Zwijgerlaan) 
en Ben Moolenaar (zijn vader is bestuurslid 
van Zwemvereniging 'Poelmeer', Oranje
laan). 
Ook Joan Groenewegen uit de Johan de 
Winstraat behoorde tot de groep. Zijn 
vader is bij de Oegstgeester leerlingen van 
zowel de Leidse Jongens- als de Meisjes-
HBS geen onbekende; hij is hun leraar bio
logie. Ook is hij hoofd van wijk 11 (gren
zend aan Oegstgeest tot de spoorlijn) van 
de Leidse luchtbeschermingsdienst. Alhoe
wel Joan op Leids grondgebied woont, gaat 
hij naar de Terweeschool, de enige openba
re school in de omgeving. 
In het geheim blijven de padvinders elkaar 

toch ontmoeten. De welpen komen spoe
dig bij elkaar in het huis van de akela, 
mevrouw Viets-Haspels, in de Fagelstraat. 
Daar vieren zij zelfs op 23 april 
St. Jorisdag. 
Naast de 'vrije' padvinderij (niet aan een 
godsdienst verbonden), zoals de Satrya's en 
de Derja's (voor meisjes) kent Oegstgeest 
ook godsdienstig gerichte padvindersgroe-
pen. Nederland is immers een verzuild 
land. Op 8 september 1940 werd onder lei
ding van Leny Versteegen de R . K . Gidsen-
beweging opgericht. Twaalf meisjes werden 
met enthousiasme lid. Zij kwamen - aan
vankelijk in uniform - bijeen in een onbe
woonbaar verklaarde woning aan de 
Wyttenbachweg, naast d'Hoogenboom; de 
meer geschikte ruimten, zoals de 
Willibrord-school en het Patronaats
gebouw, waren immers gevorderd. Na het 
verbod op de padvinderij blijven ook de 
Gidsen elkaar ontmoeten, op wisselende 
locaties. 

Hetzelfde geldt voor de protestante jon
gens, waarvoor ds. Jansen Schoonhoven 
zich met name inzet. 'Jong Oegstgeest' 
trekt het traditionele uniform uit, en hult 
zich in Schots-geruite blouses; voortaan is 

Op 29 juni 1943 zijn vertegenwoordigers van diverse padvindersorganisaties 'verenigd'aanwezig hij de kranslegging op het 
kerkhof hij het Groene Kerkje. Helemaal links staan enkele Derja 's, in het midden zeeverkenners (vermoedelijk van het 
Bonaventura College uit de Mariënpoelstraat), en rechts de Gidsen. De Gids, die het vaandel vasthoudt, is vermoedelijk Anke 
de Groot, rechts van haar Maria Schlatmann, en uiterst rechts: Rina de Groot. 
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26 april 1941: Onthulling Monument Haagse Schouw. 

dat het uniform. De jongens komen bijeen 
in een ruimte achter de witte pastorie, 
Rhijngeesterstraatweg 58; tot medio 1939 
was onder anderen Jan Jansen Schoon
hoven, zoon van de predikant, een van de 
leiders. 
'Jong Oegstgeest' kent een afdeling A en 
een afdeling B, te vergelijken met de welpen 
en verkenners van de Satrya's. Gedurende 
de oorlog maakt 'Jong Oegstgeest' toch 
nog tal van uitstapjes en nemen de jongens 
deel aan kampen. Leiders zijn 
A.W. Duiverman (Terweeweg 3c), A . Hüter 
(Oude Rijnzichtweg 17) en D . Swaan 
(Rijnzichtweg 31). Na 'Dolle Dinsdag' zal 
'Jong Oegstgeest' haar activiteiten staken; 
de situatie wordt dan te riskant geacht. 
Na de bevrijding zullen de diverse groepen 
echter aanwezig zijn bij een kranslegging 
op de begraafplaats van het Groene Kerkje. 

Monument Haagse Schouw 
Depotcommandant H . Sieperda en de 
bataljonscommandanten van het 10e, 15e 
en 22e depot-bataljon - die zich tijdens de 
meidagen van 1940 dapper weerden bij de 
strijd om de Haagse Schouw - hebben het 
initiatief genomen tot de oprichting van 
een oorlogsgedenkteken aan de Haagse 

Schouwweg. 
Vanwege zijn gevangenschap zal burgemees
ter Van Gerrevink het monument niet kun
nen onthullen. Generaal-majoor 
W.F.A. Hackstroh b.d. neemt zijn taak 
over. 
Tevoren heeft Sieperda overleg gepleegd 
met, en stukken ter hand gesteld aan de 
procureur-generaal van het Gerechtshof in 
Den Haag. Per brief d.d. 15 april 1941 deelt 
de procureur-generaal mede dat hij geen 
bezwaar heeft tegen de onthulling van het 
gedenkteken; het door de aanwezigen mee
zingen van het 'Wilhelmus van Nassouwe' 
zal echter moeten vervallen, terwijl hij het 
organiserend comité verantwoordelijk stelt 
"voor eventueele demonstraties, die tenge
volge van het ten gehoore brengen van het 
'Wilhelmus' zouden kunnen ontstaan". 
Op zaterdag 26 april, 's middags om drie 
uur, vangt de plechtigheid aan, in tegen
woordigheid van bijna 2000 mensen. 
Het sobere monument is gemaakt naar een 
ontwerp van de kunstschilder 
A. Glansdorp uit Hillegersberg 
(Rotterdam), die zelf ook deel uitmaakte 
van het depot. De hardstenen plaat, uitge
beiteld door de Rotterdamse beeldhouwer 
G . Hopper - er sneuvelden immers vele 
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Rotterdammers - bevat de namen der 
gesneuvelden. Het geheel werd om niet 
gebouwd door het Oegstgeester Ingenieurs
bureau voor Bouwnijverheid, terwijl de 
steenfabriek van De Ridder (waar zich mili
tairen verschansten gedurende de meidagen) 
eveneens belangeloos de bakstenen ter 
beschikking stelde. 
De plechtigheid vangt aan met het zingen 
van het 'Wilt heden nu treden' door het 
zangkoor ' E x Animo'. Tal van toespraken 
volgen, waarna Hackstroh - bijgestaan 
door oorlogsinvaliden - het vlaggedoek 
verwijdert en het monument onthult. Met 
begeleiding van de muziekvereniging 
'Werkmans Wilskracht' uit Leiden zingt 
alleen het koor het Wilhelmus, dat door de 
enorme menigte met ontroering wordt aan
gehoord. 
Wethouder T. van Egmond aanvaardt het 
monument als waarnemend burgemeester 
namens het bestuur en de burgerij van 
Oegstgeest, en verzekert de aanwezigen dat 
het monument met verschuldigde eerbied 
onderhouden zal worden. Tijdens een 
indrukwekkend défilé wordt het monu
ment voor de 52 gevallenen bedolven onder 
bloemen. 

Winterhulp en Arbeidsdienst 
De mei-maand van 1941 brengt de Lage 
Landen drie nieuwe initiatieven van de 
bezetter. In de eerste plaats verschijnt er 
een tijdschrift van Winterhulp Nederland 
betreffende een zogeheten Winterhulp-lote
rij. Winterhulp wil "de nooden helpen ver
lichten van onze minder goed-bedeelde 
volksgenooten, waarvan, blijkens de zoo 
juist verschenen statistieken, het aantal veel 
grooter is dan veelal werd verwacht". 
Winterhulp Nederland wil de 'armenzorg' 
van de kerken overnemen, maar slechts een 
klein deel van de collecte-gelden zal in deze 
(verkeerde) kas terecht komen! 
Tegen het einde van de maand krijgt de 
Nederlandse Arbeidsdienst een verplicht 
karakter. Volgens de propagandistische 
berichten in de kranten telt de Nederlandse 
Arbeidsdienst in mei 1941 reeds 4500 per
sonen, die zich vrijwillig aanmeldden. In 
de Arbeidsdienst vervult men volgens de 
verordening "een eereplicht jegens het 

Nederlandsche volk: het is den taak van 
den Nederlandschen Arbeidsdienst, wer
kend in den geest eener ware volksgemeen
schap, de Nederlandsche jeugd te doordrin
gen van de ethische waarde van den arbeid 
in het algemeen en haar in het bijzonder de 
vereischte waardering voor den handenar
beid bij te brengen". 
Naar de mening van Seyss-Inquart zal de 
Arbeidsdienst kunnen functioneren als een 
instituut waarin mannen en vrouwen de 
praktijk en de theorie van het nationaal-
socialisme wordt bijgebracht. In de propa
ganda gebruikt men affiches met 'Koenraad 
van de Arbeidsdienst'; een Germaans ogen
de jongeman die met de schep in de aanslag 
het motto Tck Dien' personificeert. De 
Arbeidsdienst is bestemd voor jongeren van 
achttien tot vijf-en-twintig jaar. Volgens de 
verordening is het mogelijk dat gedurende 
de opbouwfase uitsluitend of in de eerste 
plaats degenen worden opgeroepen, die 
zich vrijwillig melden. 
De animo is gering. De dreigende verplich
te Arbeidsdienst heeft tot gevolg dat vele 
jongeren terugkeren naar de schoolbanken, 
of een onderduikadres zoeken. 
Onthutsender nog zijn de maatregelen van 
wéér een nieuwe bekendmaking, gedateerd 
31 mei 1941. 

De Joden geïsoleerd 
Per 17 maart 1941 heeft de gemeente 
Oegstgeest - op grond van het decreet van 
Seyss-Inquart van 10 januari 1941 - aan de 
'rijksinspectie der bevolkingsregisters te 
's-Gravenhage een lijst verstrekt met 
64 namen van Oegstgeestenaren, die geheel 
of gedeeltelijk van Joodsen bloede zijn. 
Overal in het land hebben de gemeenten 
met een schrijnende naïviteit aan het bevel 
voldaan; evenzo werden door directies van 
rusthuizen, inrichtingen, enzovoorts, de 
namen prijsgegeven. 
Dan volgt per 31 mei 1941 de bekendma
king betreffende 'Het optreden van Joden 
in het openbaar', die de mensen bevangt 
met woede en teleurstelling. Nadat eerst 
was bepaald dat Joodse beroepsbeoefenaren 
alleen nog Joodse cliënten van dienst 
mochten zijn, brengen de nieuwe maatrege
len de Joden in een nog groter isolement. 
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Het wordt hun verboden in het openbaar 
te baden en te zwemmen. Evenmin is het 
hun toegestaan voor het publiek toeganke
lijke parken, dierentuinen en lokalen te 
betreden, kamers te huren in hotels en pen
sions, een bezoek te brengen aan een café 
of een restaurant, slaap- en restauratiewa
gens te gebruiken, schouwburgen en bio
scopen te bezoeken, deel te nemen aan 
openbare artistieke vertoningen, gebruik te 
maken van openbare bibliotheken en 
musea, of deel te nemen aan openbare 
markten, veilingen en beurzen. Voor het 
blijvend of tijdelijk veranderen van woon
plaats of verblijfplaats is een vergunning 
vereist; dit geldt ook voor een verhuizing 
binnen de woonplaats. Het is Joden alleen 
toegestaan samenkomsten te bezoeken, 
exclusief voor Joden bedoeld. Door borden 
of biljetten met opschriften als 'Joodsch 
lokaal' of 'Alleen voor Joden toegankelijk' 
moet duidelijk zijn dat het niet-Joodse per
sonen verboden is deze lokalen te betreden. 
Alhoewel de omschrijvingen van en toe
lichtingen op deze bepalingen veelal van 
later datum zijn, wordt hierbij meestal 
gerefereerd aan de tekst, zoals deze per 
31 mei 1941 'officieel' werd vastgesteld; dit 
alles met het oog op "de veiligheid en de 
bescherming van de Nederlandse bevol
king". 
De burgemeesters wordt duidelijk gemaakt 
dat eigenaars/exploitanten van de bovenge
noemde voorzieningen erop moeten toe
zien dat de bordjes 'Verboden voor Joden' 
duidelijk zichtbaar zijn; de gemeente-poli-
tie heeft hierin géén verantwoordelijkheid. 
In Oegstgeest zal de uitvoering van deze 
bekendmaking pas medio september, na 
een hernieuwde aansporing, in breed ver
band zijn beslag krijgen. De naleving op de 
verboden wordt door de bezetter streng ter 
hand genomen. Op 17 oktober 1941 
schrijft het departement van opvoeding, 
wetenschappen en cultuurbescherming aan 
de burgemeester van Oegstgeest dat, na de 
verwijdering van vijf Joodse kinderen op 
1 september j l . van de openbare lagere 
school aan de Terweeweg, de school nog 
bezocht wordt door Frank Goudsmit 
(Regentesselaan), die als leerling van 
Joodsen bloede onverwijld van de school 

verwijderd dient te worden. 

Persoonsbewijzen 
In de loop van 1941 krijgt elke 
Nederlander een persoonsbewijs, waarop 
alle persoonlijke gegevens worden vermeld, 
en het permanent adres. Het persoonsbe
wijs bestaat uit zes bladzijden, in drieën 
gevouwen, en iedereen moet het altijd bij 
zich dragen. Het is heel moeilijk na te 
maken vanwege de ingewikkelde figuren en 
watermerken. Bovendien heeft elk per
soonsbewijs een eigen nummer, is voorzien 
van een pasfoto, bevestigd met een zegel. 
Twee vingerafdrukken vergroten nog de 
identificatie-mogelijkheid. 
Spoedig zijn er mensen die bedrieglijke 
nabootsingen maken, maar het gevaar dat 
de vervalsing herkend wordt is groot. Een 
betere methode om iemand aan een vals 
document te helpen is het 'verliezen' van 
een exemplaar. E r ontwikkelen zich ware 
kunstenaars, die de achtergehouden 'verlo
ren' persoonsbewijzen zorgvuldig bewer
ken; met krabmesjes verdwijnen letters en 
cijfers en chemische middelen lossen de 
handtekening en de vingerafdrukken op. 
Het persoonsbewijs kan dan aangepast 
worden aan de nieuwe eigenaar. 
Een ander zeer belangrijk document is de 
distributie-stamkaart, op vertoon waarvan 
men per week of per maand bonnen krijgt 
voor levensmiddelen, kolen, schoenen, kle
ding, enzoverder. Een stamkaart is alleen te 
verkrijgen op vertoon van het persoonsbe
wijs. Iedereen is dus gedwongen zich op de 
aangewezen registratiekantoren te vervoe
gen voor het zogenoemde 'p.b'. Geen per
soonsbewijs, géén stamkaart; geen stam
kaart, géén eten. 

E x t r a - e i r a n t s o e n 

Een ei op bon 51 
De secretaris-generaal van het depar

tement van Landbouw en Visschertj 
maakt bekend, dat gedurende het tij» 
vak van Woensdag 4 Juni tot en met 
Zondag 8 Juni a.s. de met „51" genum
merde bon van de „bonkaart alg» 
meen", recht geeft op het koopen van 
één ei. 

Pinksteren 1941: Eén extra ei als aanvulling op het vlees
rantsoen. 
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Oprichting verzetsgroep/knokploeg 
te Oegstgeest 
De heer Th . Talboo (Emmalaan 83, later 
werd dit Prinsenlaan 3), maakt zich al lange 
tijd ernstig zorgen over de ontwikkeling in 
het bezette Nederland; door de verplichte 
persoonsbewijzen is zijn verontrusting nog 
groter geworden. Voor welke perfide plan
nen zouden de Duitsers de identificatie
procedures kunnen gebruiken? 
Talboo, in 1888 geboren te Biervliet, wist al 
tijdens zijn HBS-periode dat hij later 'het 
vaderland' wilde gaan dienen. Na zijn eind
examen werd hij in Hellevoetsluis opgeleid 
tot machinist bij de Koninklijke Neder
landse Marine. In de loop der jaren behaal
de hij de rang van officier MSD (Marine 
Stoomvaart Dienst) le klasse. Als machi
nist maakte hij de eerste reis mee van de 
Nederlandse onderzeeboot, de K 1, naar 
Indië. Daarna diende hij op vele oorlogs
schepen, tot hij in 1937 gepensioneerd 
werd. 
Talboo is nu 53 jaar, naar lichaam en geest 
nog een sterke, krachtige man. Hij heeft 
een Joodse vrouw, die hij deelgenoot maak
te van zijn plannen tot oprichting van een 
verzetsgroep. Talboo kent Sanders, de voor
malige leider van de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm, die met enkele vroegere 
BVL'ers verzet pleegt. Hij kent de activitei
ten van deze groep niet precies, maar het is 
hem duidelijk dat deze het karakter hebben 
van die van de landelijk in oprichting zijn
de 'Orde Dienst'. Talboo weet ook dat er 
overal in het land knokploegen worden 
geformeerd, die - desnoods met geweld -
zullen proberen de desastreuse gevolgen van 
regelingen van de bezetter te voorkomen of 
te verlichten. 
Talboo is geen vechtlustig man, maar wel 
realistisch. Hij beseft dat ook in Oegstgeest 
een knokploeg moet worden opgericht. Er 
zullen Joden moeten onderduiken. Ook 
andere Nederlanders. Hoe zullen zij aan 
voedsel komen? De voedselpositie is al 
benard. Werd er onlangs niet zegge en 
schrijve één extra ei ter beschikking gesteld 
als aanvulling op het vleesrantsoen! Maar 
zonder distributiebon was zelfs dat ene ei 
niet te verkrijgen. Wie zal de onderduikers 
aan bonnen helpen? Hiervoor zullen over-

Theophile Talboo, leider van de verzetsgroep/knokploeg. 

vallen moeten worden gepleegd, waarbij 
wapens onmisbaar zullen zijn... Op 
8 juni 1941 richten Theophile Talboo en 
Sara Jacoba Talboo-Lefeber hun verzets
groep op, die zij de naam 'Drie-en-tachtig' 
(hun huisnummer) geven. Talboo weet niet 
dat de groep later kortweg de Talboo-groep 
zal worden genoemd, omdat hij er zo 
onmiskenbaar zijn stempel op zal drukken. 
E n nog weer later zullen zijn volgelingen 
deel uitmaken van de Landelijke Knok 
Ploeg ( L K P ) 'De Geuzen'. 
Op 11 juni 1941 vindt voor de tweede maal 
een grote razzia plaats op Joden in 
Amsterdam, en op 25 en 26 juni een eerste 
gijzelaarsactie tegen CPN-functionarissen 
en -leden. In juli krijgen alle Joden de letter 
' J ' op hun persoonsbewijs gestempeld. 
Waarom? 

Toorenveltstraat (1) 
In de Toorenveltstraat 22 woont Jan Stam 
met zijn echtgenote. De 24-jarige Stam, 
2e luitenant der Artillerie, is geboren in 
Nederlands- Indië, in Poerwokerto. Hij 
heeft veel Indische vrienden, zoals 
Peter Ravelli, officier Infanterie van het 
K N I L , die twee jaar jonger is dan Stam. De 
laatste tijd zijn bij hun ontmoetingen ver-
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zet en sabotage steeds terugkerende onder
werpen van gesprek geweest. Misschien zal 
Ravelli zijn intrek nemen in het pand 
Toorenveltstraat 22. Het zal hun samenwer
king bevorderen. E n 'Indische' mensen 
leven immers gemakkelijk met elkaar in 
één huis? 
Een heel andere sfeer hangt er in het huis 
van de buren, op nr. 24. Daar woont een 
arts, die leider is van het Nationaal Socialis
tisch Studentenfront. 
Op 19 juni 1941 breekt er brand uit in het 
huis van de arts. Oegstgeest zal moeten 
boeten voor de schade, die ƒ 3.342,40 
bedraagt. Rauter (commissaris-generaal 
openbare veiligheid) verplicht de gemeente 
de schade volledig te vergoeden en deze op 
de inwoners van het dorp te verhalen. Maar 
er zijn nogal wat vrijgestelden: Rijks-
Duitsers, leden van de NSB, leden van het 
N S K K (National Sozialistische Kraftfahrer 
Korps, dat een aanzienlijk aantal 
Nederlanders telt), Nederlanders die in 
Duitsland werken of bij de Waffen-SS, en 
ook Nederlanders met Duits-vriendelijke 
opvattingen. Om na te gaan wie voor vrij
stelling in aanmerking komt gaat er huis-
aan-huis een circulaire in de brievenbus. De 
Oegstgeestenaren kunnen aangeven waar
om zij voor vrijstelling in aanmerking 
menen te komen. Zo verklaren 
46 personen dat zij tot de NSB behoren en 
63 personen geven te kennen Duits-vrien
delijk te zijn. Daarnaast wijst de SiPo nog 
eens 35 personen aan, die niet aangeslagen 
mogen worden. Het aantal gedupeerden 
daalt hierdoor aanzienlijk; uiteindelijk 
draaien 1616 personen voor de schade op. 
De namen van de vrijgestelden worden op 
het gemeentehuis zorgvuldig bewaard tot 
na de oorlog... 

Wasbaas Van Egmond gearresteerd 
Op 22 juni 1941 hebben de Duitsers de 
strijd tegen Rusland daadwerkelijk in gang 
gezet. Kort daarna wordt er in Nederland 
een klopjacht gehouden op leden van de 
C P N , de reeds in juli 1940 verboden partij. 
Arie van Egmond, die een wasserij heeft in 
de De Kempenaerstraat, wordt verraden; de 
Duitsers worden - vermoedelijk door een 
'foute' Leidse politiefunctionaris - op de 

hoogte gesteld van zijn communistische 
sympathieën. 
De Duitsers voeren 'uit voorzorg' een 
groot aantal communisten gevankelijk weg, 
waaronder Arie van Egmond. Hij verblijft 
kort in het Oranje Hotel te Scheveningen, 
en daarna in het doorgangskamp te 
Schoorl. Zijn vrouw mag hem daar bezoe
ken. Ook één van zijn dochters, die bin
nenkort gaat trouwen, bezoekt haar vader. 
Van Egmond geeft zijn goedkeuring aan het 
huwelijk, waarvan hij de voltrekking niet 
zal kunnen bijwonen. 'Uit voorzorg' is hij 
gevangen genomen. Voor hoe lang? 

Juni 1941: Arie van Egmond 'uit voorzorg'gearresteerd. 

Inlevering metalen 
Alle burgers dienen in juli 1941 de in hun 
bezit zijnde metalen voorwerpen in te leve
ren. Bedrijven en verenigingen ontkomen 
evenmin aan deze verplichting, alhoewel 
hiervoor speciale regelingen gelden. 
De inlevering blijft beperkt tot roerende 
goederen, zodat men bijvoorbeeld de deur
kruk gewoon aan de deur mag laten zitten. 
Voorts mag men gebruiksvoorwerpen als 
vorken en messen behouden, maar asbak
ken, schalen, bloemvazen en -bakken moe-
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ten worden opgeofferd aan het Groot-
Duitse Rijk. De verplichting geldt voor 
koper of roodkoper, messing of geelkoper, 
nikkel, tin, lood en legeringen van deze 
metalen zoals brons, nieuw zilver en 
alpaca. 
Voorwerpen, waaraan een bepaalde herin-
neringswaarde is verbonden, kunnen wor
den vrijgesteld van inlevering. Vanzelfspre
kend brengen deze uitzonderingen de 
nodige rompslomp met zich. De voorwer
pen dienen eerst getoond te worden in de 
raadszaal, waarna ingeval van een gunstige 
beslissing een verklaring wordt opgemaakt. 
De burgemeester van Oegstgeest stelt zes 
personen aan die belast worden met het 
innemen van metalen, namelijk drie voor 
de voormalige openbare lagere school aan 
de Geversstraat en drie voor de school aan 
de Terweeweg. Daarnaast zijn drie deskun
digen uit Leiden gevraagd de metalen te 
taxeren op de vergoedingswaarde. 
Nadat in augustus te Oegstgeest wederom 
metalen konden worden ingeleverd is de 
totale oogst 4.161 kg; verdeeld naar soort 
en gewicht wordt de hoeveelheid later ver
meld op een recapitulatiestaat. 
Op 9 september 1941 voert een aan het 
Leidse Galgewater gelegen schip de 
Oegstgeester metalen af. Uitbetaling aan de 
burgers vindt plaats op 1, 2 en 3 oktober. 
De gemeente dient op 22 oktober 1941 een 
declaratie in van ƒ 856,25; eerder werd van 
het ministerie van binnenlandse zaken 
bericht ontvangen als zouden de vergoedin
gen hoger zijn geweest dan de waarde van 
de metalen. 

Opheffing gemeenteraden 
Op grond van een verordening van de 
Reichskommissar van 11 augustus 1941 
worden de gemeenteraden en de Provinciale 
Staten opgeheven; de burgemeesters respec
tievelijk de commissarissen in de provincies 
dienen hun taak over te nemen. 
Het betekent een aanzienlijke taakverzwa
ring voor burgemeester Van Gerrevink, die 
na zijn gevangenschap zijn werk weer heeft 
mogen hervatten. Gelukkig blijven de wet
houders T. van Egmond en N . Zandbergen 
hem als adviseurs ter zijde staan. Het is 
overigens niet onmogelijk dat de burge

meester - alhoewel zijn pensionering 
nadert - nog vervangen zal worden door 
een NSB-burgemeester, zoals dat in tal van 
plaatsen in het land geschiedt. 

Afzwakking euthanasie-maatregelen 
Door toenemende ongerustheid onder de 
Duitse bevolking over het lot van geestes
zieken en zwakzinnigen heeft de Duitse 
regering de euthanasie-maatregelen met 
betrekking tot deze 'niet-productieve volks
genoten' afgezwakt. Het motief van Hitier 
is vermoedelijk dat hij zichzelf en zijn re
gime niet te veel in discrediet wil brengen, 
nu Duitsland op diverse fronten tegelijk 
oorlog voert. 
Broeder Klaas Kruizinga van 'Endegeest' is 
gematigd optimistisch; de registratie van de 
Joden - ook van degenen die op 
'Endegeest' verblijven - ligt hem nog te 
vers in het geheugen. Maar er heeft ook een 
vreugdevolle gebeurtenis in zijn leven 
plaatsgevonden. Op 3 maart 1941 schonk 
zijn vrouw Cor het leven aan hun eerste 
kind; zij kreeg de naam Wilhelmina. "Des-
pereert niet", denkt Kruizinga, indachtig de 
door koningin Wilhelmina via de radio uit
gesproken woorden. 

Paul Segaar duikt onder 
Paul Segaar, die in april 1941 geheel onver
wacht op vrije voeten werd gesteld, krijgt 
in september 1941 schriftelijk bevel van de 
SiPo zich naar Amsterdam te begeven; hij 
moet zich verantwoorden voor zijn verzets
werk. Segaar gaat niet. Hij duikt onder, 
gaat illegaal werken, persoonsbewijzen ver
valsen, voor clandestiene bonkaarten zor
gen. In Berkel (ZH) zal hij deel gaan uitma
ken van de plaatselijke afdeling van de 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers (LO) . Veel Joodse mensen 
worden door Paul Segaar geholpen. 

Cultuur, pers, en vrijheid van reizen 
gestuurd of verboden 
In oktober 1941 gaat het gerucht dat alle 
verenigingen met een niet-economisch doel 
moeten worden geregistreerd; zij zullen 
hierbij hun statuten en reglementen moe
ten overleggen, daarbij het gevaar lopende 
dat hun activiteiten op basis van hun doel-
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stellingen moeten worden aangepast of ver
boden zullen worden. 
De bestuurders en de leden van de rooms-
katholieke Harmonie 'Triumph' horen de 
geruchten gelaten aan. In 1939 moest het 
Patronaatsgebouw, waar werd gerepeteerd 
en geconcerteerd, onderdak bieden aan 
Nederlandse militairen. Later nam de 
Duitse Wehrmacht haar intrek in het 
gebouw. 'Triumph' heeft haar activiteiten 
al in 1939 moeten staken. 
Eind oktober 1941 wordt ook de 
Oegstgeester Courant het slachtoffer van de 
kneveling van de pers. Ondanks heftige dis
cussies op het departement van volksvoor
lichting wordt de krant, die 13 jaar geleden 
voor het eerst uitkwam als plaatselijk week
blad, verboden. In de niet-verboden kran
ten en tijdschriften worden de gebeurtenis
sen bezien door een Duitse bril, terwijl 
daarin ook steeds meer advertenties ver
schijnen van Nederland-onvriendelijke 
instellingen. Er staat gelukkig iets tegen
over. De illegale pers bloeit en groeit, en 
steeds meer mensen zijn bereid illegaal mee 
te werken aan de totstandkoming en de ver
spreiding van de ondergrondse bladen. In 
Leiden en omgeving vinden reeds drie ille
gale bladen, namelijk 'De Gids', Tk zal 
handhaven' en 'De Vrije Katheder' hun 
weg naar talrijke adressen. 
De burgemeesters in den lande ontvangen 
een brief van de rijksinspectie van de bevol
kingsregisters te Den Haag van 
29 oktober 1941, waaruit blijkt dat zij men
sen, aan wie geen reispapieren mogen wor
den verstrekt dan na toestemming van het 
directoraat generaal van politie, nauwlet
tend dienen te registreren. Vanaf 
1 april 1941 staan deze personen reeds op 
lijsten vermeld; de gemeenten zullen regel
matig aanvullingen ontvangen om het regis
ter te kunnen bijwerken. 

De eerste werkers van de 
Talboo-groep 
Een van de eerste Oegstgeestenaren, die 
zich heeft aangesloten bij de verzetsgroep 
van Talboo, is de 34-jarige Reinier van 
Kampenhout (Sumatrastraat 22), werkzaam 
in de bouw. Als vurig pleitbezorger van de 
SDAP (welke partij hij als enige in de 

Oegstgeester gemeenteraad vertegenwoor
digde) wil hij zich conform de socialistische 
gedachte opwerpen voor 'de verworpenen 
der aarde'; nu zijn dat niet meer de arbei
ders, maar allen die door toedoen van de 
Duitse bezetting hulp nodig hebben. 
In de tweede plaats is daar 
Toon van der Nagel, oud 30 jaar, hoofdtui
nier van de Anna Kliniek aan de 
Mezenstraat in de Leidse Vogelbuurt. Hij 
woont met vrouw en kind in een houten 
huis op het terrein van de kliniek. Als jon
gen was hij lid van de Arbeiders Jeugd Cen
trale (AJC) en later van de SDAR Vóór de 

Toon van der Nagel, hoofdtuinier van de Anna Kliniek, 
lid van de groep Talboo. 

oorlog was Van der Nagel een felle anti
militarist. Maar nu, onder de veranderende 
omstandigheden, aarzelt hij niet te strijden 
tegen de bezetters, die het land in toene
mende mate overheersen en vernederen. 
Voor de figuur Talboo, oprichter van de 
knokploeg, heeft Van der Nagel veel 
respect. 
Martin van Strien (Emmalaan 70, later 
Prinsenlaan), is even oud als Van der Nagel. 
Van Strien werkte voorheen bij C & A , 
maar is - met goede ondersteuning van zijn 
vrouw - voor zichzelf begonnen. Hij ver
koopt mode aan huis; het begin van de 
'Eerste Oegstgeester Confectiehandel'. Tot 
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de groep Talboo treedt eveneens toe de 
Leidenaar Dirk Rietveld (bijgenaamd 
'Ouwe Dirk ' ) , die als vertegenwoordiger bij 
Van Strien in dienst is. 
Drie studenten versterken de gelederen, 
namelijk Henk Glastra, die tegenover het 
Oegstgeester raadhuis woont, Han Donkel 
en Co Leenhouts (beiden Raadsheren-
buurt). Voorts treedt toe de 
Leidenaar Theo Klein, instrumentmaker 
bij het A Z L . 
Een bijzondere aanwinst is de 37-jarige 
Klaas Veen, hoofdcommies ter Oegstgeester 
secretarie (Rijnzichtweg 18). Veen onder
houdt goede contacten met het 
Oegstgeester distributiekantoor, waar enke
le medewerkers bereid zijn via administra
tieve 'vergissingen' distributiebonnen af te 
zonderen voor goede doeleinden. Hiermee 
zal de groep menige onderduiker kunnen 
helpen. Deze distributiebonnen bewaart 
Veen bij zich aan huis, met volle medewer
king van zijn echtgenote. In de praktijk zal 
blijken dat ook de vrouwen van deze ver
zetsmensen aan vele gevaren komen bloot 
te staan. De groep weet zich niet alleen 
gesteund door mevrouw S.J. Talboo-
Lefeber, maar ook door de dames 
J . van Kampenhout-Barnhoorn, M. van der 
Nagel-van Varick, C . H . van Strien-
Engelchor en G . Veen-Jonkman. 

Het noodhospitaal aan het 
Wilhelminapark 
Het onder de luchtbeschermingsdienst res
sorterende noodhospitaal werd geruime tijd 
voor het uitbreken van de oorlog gevestigd 
in de Zendingsschool. Wanneer op 
20 november 1941 Duitse legereenheden 
hun intrek nemen in dit gebouw lijkt het 
veiliger de inventaris van het noodhospitaal 
buiten het bereik van de bezetters te bren
gen. Op 22 november is een nieuw nood
hospitaal gecreëerd in het pand 
Wilhelminapark 25, tegenover het raad
huis; de 36-jarige dokter A.W.J.H. Hoitink 
(Frederik Hendriklaan 11) krijgt de leiding. 
De ontsmettingsplaats van de luchtbescher
mingsdienst blijft gevestigd op het terrein 
van de Zendingsschool. 
Gelukkig blijven grote rampen Oegstgeest 
bespaard; de gereedstaande bedden worden 
later wel 'aangeboden' aan onderduikers. 

Kultuurraad en Kultuurkamer 
Op 22 november 1941 is de oprichting van 
de Nederlandse Kultuurraad en 
Kultuurkamer een feit. Hiermee zal de 
bezetter trachten greep en controle te krij
gen op de beoefenaars van kunst en cul
tuur. Beide instanties vallen onder het 
nieuw ingestelde departement van volks
voorlichting en kunsten van de door de 
Duitsers benoemde secretaris-generaal 
dr. T. Goedewaagen. 
De Kultuurraad moet gaan dienen als toe
zichthoudend en adviserend lichaam op 
cultureel gebied. De Kultuurkamer is een 
overkoepelende organisatie, waarbij alle 
kunstenaars zich 'vrijwillig' moeten aan
sluiten. De kamer wordt verdeeld in diverse 
gilden en deze vervolgens weer in vakgroe
pen. 
Wie zich vrijwillig als lid aanmeldt hoeft 
zijn activiteiten niet te staken, alhoewel 
enige aanpassing te verwachten is. 
Het is een poging van de Duitsers tot 
opvoeding in nationaal-socialistische zin 

Achterzijde noodhospitaal Wilhelminapark 25, gezien vanuit de tuin, die grensde aan de 
Endegeesterlaan. De foto is gemaakt na de bevrijding, toen het noodhospitaal het 'BS-militair 
hospitaal' werd genoemd. Van links naar rechts: Kees Kamsteeg, een verpleegster, dokter 
A. W.J.H. Hoitink, Jan Kruisheer, een verpleegster, Jan Cosijn. Zittend: Piet Rienstra, zoon 
staflid BS. 
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van de Nederlanders als Germaans broeder
volk. 
De gebroeders Willem en Paul den Boer, 
van de priesterkleermakerij aan de Oude 
Rijnzichtweg, dragen sinds jaar en dag de 
Harmonie 'Triumph' een goed hart toe. Zij 
bespelen zelf een instrument en hebben 
diverse bestuursfuncties vervuld. "Moeten 
wij ons nu aanmelden?", vraagt Triumph-
voorzitter Paul den Boer aan zijn broer. Zij 
bespreken de kwestie met enkele leden, 
onder andere de gebroeders Jaap 
en Dorus Dofferhoff, die beiden postbode 
zijn. In de Triumph-gelederen ziet men het 
nut van aanmelding niet in. "Wij hebben 
onze activiteiten in 1939 al moeten staken". 
Dat dit muisje in 1944 nog een staartje zal 
krijgen, is niet te voorspellen. 
Korte tijd later verneemt de componist 
Rudolf Escher (zoon van de hoogleraar) dat 
zijn oudere vakbroeder, de componist 
Jan van Gilse, met enkele andere kunste
naars het plan heeft opgevat een blad te 
gaan uitgeven voor de 'vrije' kunstenaars. 
Nog in 1941 geeft de schilder-schrijver 
Willem J . C . Arondéus een eerste aanzet 
voor het blad. Zijn geschriften, de zg. 
Brandaris-brieven, bekoren de te 
Amsterdam wonende Jan van Gilse, diens 

December 1941: Nico Knijnenburg vertrekt naar Limburg. 

zoon Maarten en de beeldhouwer 
Gerrit Jan van der Veen. Zij verenigen zich 
en vormen gedrieën de eerste redactie van 
het illegale blad 'De Vrije Kunstenaar'. 
Zoon Maarten en ook Van Gilse's zoon 
Janric zijn beiden zeer actief in het verzet. 

Nico Knijnenburg: een baan in 
Limburg 
Nico Knijnenburg heeft intussen diverse 
keren gesolliciteerd, doch zonder resultaat. 
Ondertussen volgde hij cursussen: handels
correspondentie, typen, boekhouden, 
Engels. Maar nu krijgt hij een baan, die 
hem aanspreekt. 
Nico vertrekt uit Oegstgeest. Per 
15 december aanvaardt hij een functie bij 
de 'Onderafdeling Prijzencontrole Voedsel
producten' van het 'Rijksbureau Voedsel
voorziening in Oorlogstijd'. Heerlen wordt 
zijn nieuwe woonplaats. 

Advies Episcopaat: geen activiteiten 
meer 
Op advies van de bisschoppen besluit de 
R . K . Federatie van Muziekgezelschappen 
op 21 december 1941 geen medewerking te 
verlenen aan de opzet van een gedwongen 
'Concentratie-commissie' (uitvloeisel 
Kultuurkamer), die de muziekverenigingen 
zal verhinderen in vrijheid en naar eigen 
traditie te functioneren. De aangesloten 
verenigingen wordt geadviseerd hun activi
teiten te staken. De gebroeders Den Boer 
zijn hierdoor versterkt in hun opvatting 
dat 'Triumph' zich op geen enkele wijze in 
verbinding hoeft te stellen met de Kultuur
kamer. 

Jaarwisseling 1941/1942 
Vervuld van angstige gevoelens maken de 
mensen zich op om oud-en-nieuw te 'vie
ren'. Op 7 december 1941 hebben Japanse 

vliegtuigen een overrompelende aanval uit
gevoerd op Pearl Harbour (Hawaii Eilan
den), waar een groot deel van de 
Amerikaanse Marine voor anker lag. Veel 
schepen zijn daarbij gezonken en vele man
nen kwamen om het leven. De Verenigde 
Staten zijn sedertdien met Japan en ook 
met Duitsland in oorlog; thans is sprake 
van een complete wereldoorlog. 
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Uit afkeer jegens de Japanse aanval wordt 
de Japanse benaming 'Mukashi' van het 
huis van prof. B .G . Escher weggeschilderd. 
Het voorschrift 'Voor Joden verboden' 
blijkt nog steeds 'misverstanden' op te roe
pen. Enkele dagen voor kerstmis ontvingen 
de hoofden van de plaatselijke politie een 
brief van het parket van de procureur gene
raal bij het Gerechtshof te Den Haag, waar
in nogmaals benadrukt werd dat alle voor 
Joden verboden gelegenheden moeten wor
den voorzien van tenminste één duidelijk 
verbods-bord. 
"Vrede op aarde!" 
De bezetter laat de kerken in zekere zin 
nog met rust, alhoewel de preken nauwkeu
rig beluisterd worden en vele dienaren des 
woords wegens hun uitlatingen worden 
aangebracht en vervolgd. 

Weer is het februari 
De vorst is streng, begin februari 1942. 
Nog maar enkele dagen geleden werd in 
Winterswijk een temperatuur gemeten van 
-27,4° Celsius, de laagste temperatuur tot 
dan toe in Nederland geregistreerd. De 
beperkte voorraad brandstof maakt de 
mensen koud tot op de botten. Koud om 
het hart wordt het de Nederlanders wan
neer zij via de kranten vernemen dat hoge 
Duitse Nazi's 'Am grossen Wannsee' in het 
zuid-westen van Berlijn tijdens een confe
rentie besluiten hebben genomen tot de 
'Endlösung der Judenfrage'. Op de vraag 
wat dat precies betekent, durft niemand het 
antwoord te geven. 
In deze februari-maand denken vele 
Nederlanders terug aan de staking van 
1941. Maar ook deze februari-maand gaat 
niet onopgemerkt voorbij. 
Op 6 februari wordt 'Het Zuiderkwartier' 

verboden, een krant van de uitgever van de 
vroegere Leidsche Post, die eerder nog 
trachtte met 'Het Morschkwartier' redelij
ke nieuwsvoorziening te verzorgen; zij wei
gerde te werken onder het juk van het pers
gilde. 
Op 8 februari vindt de Dies-viering van de 
Universiteit wederom plaats ten huize van 
prof. Escher in de oude pastorie. De 70-jari-
ge internationaal bekende cultuurhistoricus 
prof. dr. Joh. Huizinga wordt door enkele 
studenten met een duwslede over de dikbe-
sneeuwde wegen naar de Dorpsstraat 
gebracht. 
Op 10 februari protesteren 2400 kunste
naars tegen de Kultuurkamer. Jan en Maar
ten van Gilse en Gerrit Jan van der Veen 
gaan daadwerkelijk over tot de uitgave van 
het illegale blad 'De Vrije Kunstenaar'. 
Jan van Gilse, die ook voorzitter is van het 
Genootschap van Nederlandse componis
ten, gaat bovendien regelmatig protestbrie
ven schrijven aan Seyss-Inquart. 
Op 27 februari 1942 wordt in verband met 
zijn pensionering afscheid genomen van 
burgemeester Van Gerrevink. 
Levensmiddelen en andere zaken voor dage
lijks gebruik worden steeds schaarser. Tand
pasta kan men alleen verkrijgen bij inleve
ring van lege tubes. 

Uit een brief van mr. W E Bijleveld 
aan zijn dochter Clara 
Nadat de Leidse Universiteit haar deuren 
sloot is Clara Bijleveld uit de Prins 
Bernhardlaan in Amsterdam gaan studeren 
Regelmatig ontvangt zij brieven van haar 
vader en soms ook van moeder. Clara leest 
hoe de gedachten aan materiële zaken het 
leven van de mensen gaat beheersen. 

Oegstgeest, 4 februari 1942 

(...JTandpasta kon ik bij Christiaanse krijgen. Ik had maar 4 tubes, waarvoor 4 nieuwe. Ook trof 
ik het hij den drogist op den hoek v.d. Joh. de Winstraat en Hoogerbeetsstr. Die heeft er nog genoeg 
vooreerst, zegt hij, maar ik heb geen tubes meer. Breng dus, als je kunt, wat tubes meef...) 
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Uit een brief van de heer Bijleveld 
aan zijn dochter Clara 

Oegstgeest, 3 maart 1942 

(...)Gisteren in familieraad aan tafel besloten tot klaar maken en verorberen van grooter volumes, 
indien verkrijgbaarf...) 
Méér inslaan van wat maar te vangen is, is voortaan ons zoeken dag en nacht. Het zal je allicht 
verblijden en we hopen je het resultaat a.s. Zaterdag al te laten merken en genieten, vooral als we 
er dan achter zijn gekomen hoe men kikkers moet plukken.(...) 

Ver van huis vergaan 
De heer J . H . Bromelow (Warmonder
weg 68) is ver van huis. Hij is stuurman bij 
de Rotterdamse Lloyd en bevindt zich aan 
de andere kant van de wereldbol. 
Mevrouw L . J . Bromelow-Davidse maakt 
zich zorgen. Hoe vaak worden schepen in 
deze oorlog niet door torpedo's of door 
een mijn getroffen? In gedachten ziet ze 
een hellend dek; de sloepen kunnen niet 
meer worden gestreken... 
De heer Bromelow keert niet terug naar 
Oegstgeest. 
Pas in 1951 wordt geconcludeerd dat hij op 
1 maart 1942 is omgekomen in de Indische 
Oceaan. 

Een koffer met bijzondere inhoud: een mobiele zender. 

Contact met Engeland 
In maart 1942 woont Joop van Eisen nog 
steeds in de oude pastorie aan de 
Rhijngeesterstraatweg. Hij heeft een functie 
gekregen bij het ministerie van binnenland
se zaken, nadat hij - als beroepsofficier -
schriftelijk heeft moeten verklaren niets 
tegen de Duitsers te zullen ondernemen. 
Als controleur 'kostwinnersvergoeding' 
bestrijkt hij een groot regionaal gebied. Uit 
hoofde hiervan brengt hij in maart 1942 
een bezoek aan het gemeentehuis te 
Pijnacker, waar de gemeentesecretaris hem 
vraagt of hij een parachutist, Jan Emmer 
genaamd, wil opnemen, omdat diens 
schuilplaats niet veilig zou zijn. 
De volgende dag meldt Emmer zich op de 
oude pastorie. Hij blijkt een door de cen
trale inlichtingendienst (CID) gedropte 
agent te zijn, die samen met een eveneens 
gedropte marconist (jhr. Felix Ortt) berich
ten overseint naar Engeland met een kleine 
mobiele zender. 
Uit veiligheidsoverwegingen vraagt 
Joop van Eisen door middel van een code
woord informatie in Engeland. Dit 
geschiedt via Anneke Lutz (Willem de 
Zwijgerlaan 36); haar man verblijft als 
piloot in Engeland. Nadat er - wederom 
via een code - een bevestiging is ontvangen, 
verleent Van Eisen zijn medewerking aan 
de agenten. De groep, die in de regio ope
reert, blijkt uit zes personen te bestaan. 
Alhoewel de Duitsers zeer nabij zijn, name
lijk in het Patronaatsgebouw en in de 
rooms-katholieke school, vinden er uitzen
dingen plaats vanuit de oude pastorie; er 
wordt zelfs wel gebruik gemaakt van een 
draadantenne die is aangelegd van de oude 
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pastorie naar het Patronaatsgebouw. Om de 
kans op ontdekking zo veel mogelijk uit te 
sluiten vinden ook uitzendingen plaats op 
andere locaties, onder andere bij Karei 
Versteeg (Rapenburg) en bij 
Joop de Koning in de Mariënpoelstraat. 
Via Joop komt ook zijn broer Paul in con
tact met deze groep. In de huiskamer van 
de familie Van Eisen in de oude pastorie 
wordt gesproken over allerlei zaken, zoals 
over de verbetering van de kwaliteit van de 
verbinding. De gesprekken vinden plaats 
onder het toeziend oog van koningin 
Wilhelmina; haar portret zal gedurende de 
gehele oorlog zijn plaats behouden. 
Om de kwaliteit van de verbinding met 
Engeland te verbeteren vervangt 
Paul van Eisen de ijzeren draadantenne 
door een van koper. 
De mannen van de inlichtingendienst heb
ben, naast hun vele problemen, nog een 
heel ander probleem: "Hoe komen zij aan 
sigaretten?" Maar mevrouw Schrijvers van 
Sigarenmagazijn 'Prins Hendrik' in de 
De Kempenaerstraat weet een oplossing: 
"Er is wel wat te regelen". 

Toorenveltstraat (2) 
Sedert 13 maart 1942 wonen Peter Ravelli 
en zijn vrouw bij Jan Stam en diens echtge
note in de Toorenveltstraat 22. In de huis
kamer, die de vrienden met elkaar delen, 
vinden diepgaande gesprekken plaats, 
's Avonds zitten zij rond de kolenkachel. 
Ze besparen, zoals de meeste mensen in 
deze tijd, op het gebruik van gas. De vrou
wen koken het (weinige) eten op de kachel, 
die hen tegelijk warm houdt. Het is heer
lijk samen te zijn. Maar de situatie zal spoe
dig veranderen. Ravelli en Stam willen pro
beren uit te wijken naar het neutraal 
gebleven Zwitserland en daarvandaan naar 
Engeland. Zij willen gaan deelnemen aan 
de strijd tegen Japan. 
Hun besluit staat vast. 

Holland Aktion I - Nederlands 
Arbeidsfront 
Op 9 april 1942 heeft een bespreking 
plaatsgevonden tussen Fritz Sauckel en 
Seyss-Inquart over de werving van 
Nederlandse arbeidskrachten voor de 

Duitse industrie. Sauckel, door Hitier 
benoemd tot Generalbevollmachtiger für 
den Arbeitseinsatz, eist vóór 15 mei 
30.000 Nederlandse arbeiders. 
Per 1 mei 1942 is het Nederlandse Arbeids
front ( N A F ) opgericht, dat onder leiding 
staat van de NSB'er H.J . Woudenberg. Het 
N A F is te beschouwen als een nieuwe alge
mene vakcentrale. Na hun 'gelijkschake
ling' is het ledental van de drie bestaande 
Nederlandse vakverenigingen - in mei 1940 
hadden zij samen 700.000 leden - terugge
lopen tot slechts 100.000. 
Het N A F is door de Duitsers bedoeld als 
een voortzetting van het socialistisch 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
( N V V ) . Na een verzoek van Koos Vorrink 
(voormalig SDAP-leider) in de illegale pers 
leggen de meeste bestuurders van het N V V 
echter hun functies neer. 

Joden krijgen een ster 
Met ingang van mei 1942 zijn de Joden ver
plicht in het openbaar een ster te dragen, 
ter grootte van een handpalm; ook kinde
ren, vanaf zes jaar. Een gele Jodenster met 
een zwarte rand; het woord 'Jood' staat 
erin, in letters die aan het Hebreeuws doen 
denken. 
"We moeten de ster aan de linker kant van 
ieder kledingstuk dragen", zegt de 78-jarige 
Baruche Pinto tegen zijn bijna even oude 
vrouw Rosalie; zij wonen aan de 
Warmonderweg 24, in het pension van juf
frouw Wijnstok. "Je moet nooit vergeten 
de ster op te doen. Als je gepakt wordt, en 
de ster niet draagt, kun je gestraft worden". 
Charlotte de Lange, oud 72 jaar, woont in 
het rusthuis 'Rosarium' (Louise de 
Colignylaan 8). Zij bespreekt de nieuwe 
maatregel met zuster Bontekoe, die het 
huis beheert. Mevrouw De Lange ontmoet 
daar regelmatig apotheker Johan Witte 
(Anna van Burenlaan), die vlak bij het 
'Rosarium' woont; zij verkeert bij deze 
mensen in goed gezelschap. Johan Witte 
luistert veel naar de Engelse radio. Op heel 
dunne doorslagblaadjes, met vele carbon-
vellen daartussen, typt hij het nieuws uit. 
Hij verspreidt het onder betrouwbare men
sen, en vraagt of zij voor verdere versprei
ding willen zorgen. Het krantje heeft geen 
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naam; Witte heeft een één-mans verzets-
groepje. 
"Ik zal mijn ster met ere dragen", zegt 
mevrouw De Lange. 
Het is wonderlijk te zien hoe trots de 
Joden aanvankelijk zijn op hun ster. Hart
verwarmend is het dat sommige 
Oegstgeestenaren op hun revers gele bloe
men gaan dragen, als blijk van medeleven. 

De Jodenster, die op de linker kant van ieder kledingstuk gedragen moet worden. 

OD-werkers ter dood gebracht 
Op beschuldiging van illegale activiteiten 
binnen de Orde Dienst (OD) worden op 
3 mei 1942 in het concentratiekamp 
Sachsenhausen 72 Nederlanders ter dood 
gebracht. De O D is in de loop van 1940 
ontstaan als organisatie, die bij de bevrij
ding zal kunnen optreden indien zich een 
gezagsvacuüm voordoet. 
Met groot leedwezen wordt hiervan kennis

genomen door de groep van D . G . Sanders, 
die te Oegstgeest functioneert als een O D . 
De mannen bereiden zich niet alleen voor 
op hun taak na de bevrijding, maar ver
spreiden illegale radioberichten en bladen, 
en verzorgen onderduikers. Zij kunnen 
zich, de acties van Sauckel ten spijt, ont
trekken aan de Arbeitseinsatz; allen hebben 
zich kunnen aansluiten bij de vrijwillige 
brandweer. Te verwachten is dat zij een 
'Ausweis' (vrijstelling) krijgen omdat zij in 
een deel van het te vormen Groot-Duitse 
Rijk op andere wijze dienstbaar zijn. 

Joop en Paul van Eisen 
Nadat beroepsofficieren al eerder een mel
dingsplicht werd opgelegd, worden velen 
op 15 mei 1942 opgeroepen; zij zullen in 
verzekerde bewaring worden genomen. In 
mei 1940 behaagde het de Führer van het 
Duitse Rijk hen in vrijheid te stellen. Nu 
echter is gebleken dat voormalige officieren 
en onder-officieren in groten getale mede
werking verleenden aan Duits-vijandige 
handelingen, zijn zij naar het oordeel van 
de bezetter het in hen gestelde vertrouwen 
niet waardig gebleken. 
Op 15 mei moet ook Joop van Eisen zich 
melden in de Chassé-kazerne in Breda. De 
militairen worden vandaar direct per trein 
afgevoerd naar een krijgsgevangenenkamp 
bij Neurenberg. 
De familieleden ontvangen een gebrekkig 
vertaald bericht, gedateerd 15 mei 1942. 
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"Mededeeling aan de familieleden. 

Wij worden op den dag van heden om de in ommestaande bekendmaking vermelde redenen 
naar een duitsche kamp voor krijgsgevangene gebracht. 
Ik mag bagage tot een gewicht van 25 kg doen nazenden en heb noodig: 
mijn uniform met hoofddeksel, overjas en schoenen, 
ondergoed voor eenigen tijd, 
de noodzakelijke toilette-voorwerpen. 
Deze dingen moeten uiterlijk op 20 Mei 1942 in een koffer of pakket (goed verpakt), voorzien 
van mijn adres (militaire rang, voornaam en familienaam) in 
Breda, Chassé-Kazerne 
Vier Windenstraat 4 
bij de wacht van de kazerne zijn afgeleverd." 

Het verblijf van Joop van Eisen in 
Duitsland duurt slechts kort. Twee weken 
later reeds wordt hij op transport gesteld 
naar Nederland en overgebracht naar het 
Oranje Hotel in Scheveningen. Begin juni 
wordt hij daar verhoord door een 
'Sachbearbeiter' van de SiPo, genaamd 
Lahr. Op de arrestantenlijst van 
6 juni 1942, die Van Eisen bewaart, staat de 
naam van deze Lahr naast zijn eigen naam. 
Het wordt Joop van Eisen duidelijk dat 
Jan Emmer van de Centrale Inlichtingen 
Dienst (CID) - die zich destijds als eerste 
bij hem meldde - en twee anderen zijn 
gearresteerd; naar later zal blijken in ver
band met het 'Englandspiel'. De Duitsers 
zagen kans de Engelse geheime dienst om 
de tuin te leiden. Zij wekten de indruk dat 
een aantal in bezet Nederland gedropte 
agenten, dat in Duitse handen zou zijn 
gevallen, zich nog op vrije voeten bevond. 
Tijdens hun verhoor sloegen Emmer en 

zijn collega's door, waarbij namen en ver-
blijfsadressen bekend werden gemaakt. De 
gearresteerden werden afgevoerd naar een 
concentratiekamp. 
Joop van Eisen wordt veroordeeld tot 
gevangenisstraf. Hem wordt cel 442 van het 
Oranje Hotel toegewezen, dezelfde cel 
waarin later Mussert zal verblijven. Gedu
rende 14 maanden mag hij noch lezen, 
noch schrijven, en evenmin contact onder
houden met zijn familie; in een later stadi
um wèl met zijn broer Paul, die dan in het 
krijgsgevangenenkamp te Stanislau ver
blijft. 
In het Oranje Hotel is Eric Veterman 
(schilder/tekenaar en schrijver) één van de 
gevangenen. Hij maakt een pentekening 
van een groepje mannen tijdens het luch
ten. Ook Joop van Eisen wordt op die 
manier vereeuwigd. 
Intussen was te Oegstgeest op 25 mei 1942 
broer Paul van Eisen in de Juffermansstraat 

5. Juni 1242 

1 yjn. E l s e n Josef 22, 3,16 Rotterdan 173 lahr 
2 3? i I J o Hliolacs 6. 6.83 ütrecirfc 17 C 515/42 Sartol! 
3 V r o o n Pieter Coxael.21.8.09 Bon E&ag » o » 
4 K e g Pietsr 9..10.79 Zaandaa 17 C. Harders 
5 Zomerdijk Hasdnilisa 21. "4.90 Sciioorl " * 
6 Gerritsen Johgra 29.12.07 ixersfoort 17 E Haubroic 

Het begin van de arrestantenlijst van de Scheveningse gevangenis. Bovenaan staat Joop van Eisen; aan het einde van de regel is 
de naam van Lahr vermeld. 'Sachbearbeiter' van de SiPo. 
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door de vrouw van Karei Versteeg op de 
hoogte gesteld van de arrestatie van de mar
conist Albert Overbeek, die bij het zenden 
vanuit haar huis door de Duitsers werd 
betrapt. Ook haar man Karei werd gearres
teerd. Paul heeft daarop de leider van de 
groep van de arrestatie van de marconist op 
de hoogte gesteld. 
Dezelfde dag verscheen er een man uit 
Rotterdam in de Juffermansstraat, die Paul 
de tas toonde van de gearresteerde 
Overbeek en vroeg wat er aan de hand was. 
Paul vertrouwde de zaak niet. 
Terzelfdertijd waarschuwde Sachbearbeiter 
Lahr moeder Van Eisen - die bij Lahr pro
beerde haar zoon Joop vrij te krijgen - dat 
de SD van alles op de hoogte was en de 
activiteiten van Paul tot in alle details 
kende. Toen Paul via pastoor Looyaard 
hoorde dat er bij de Leidse politie over zijn 
arrestatie werd gesproken, vond hij de situ
atie te gevaarlijk worden; hij dook onder in 
Limburg. 

Ravelli en Stam gefusilleerd 
Peter Ravelli en Jan Stam hebben daadwer
kelijk hun plan om via Zwitserland naar 
Engeland uit te wijken ten uitvoer willen 
brengen. Zij kwamen in Frankrijk in een 
café terecht, waar ruzie ontstond onder 
enkele arbeiders. De Grüne Polizei greep in 
en Stam en Ravelli werden gearresteerd, 
omdat zij geen geldige papieren bij zich 
hadden. Zij werden opgesloten in 

Oegstgeest, 10 juli 1942 

Besanqon, later naar de Scheveningse gevan
genis gebracht en vervolgens naar Utrecht. 
Op 9 juli 1942 worden beiden gefusilleerd. 
Over beide mannen is op de mededeling 
van het 'Feldgericht Kommandierenden 
Generals und Befehlhabers im Luftgau 
Holland' vermeld: "Vollstrektes Todes-
urteil" en "Der Todesort kann aus Wehr-
politischen Gründen nicht angegeben wer
den". 
In de maand waarin Ravelli en Stam zijn 
gefusilleerd ontstaat de 'Zwitserse weg'; een 
organisatie, waar steeds meer vrijwilligers 
bij betrokken raken, die mensen helpen via 
een ontsnappingsroute uit te wijken naar 
het neutraal gebleven Zwitserland. 

Uit een brief van de heer Bijleveld 
aan zijn dochter Clara 
Met ingang van 28 mei 1942 werd het 
Oegstgeester Wilhelminapark herdoopt in 
'Raadhuispark', de Julianalaan in 
'Lindenlaan' en de Prins Bernhardlaan in 
'Houtzichtlaan'; het is een - vergeefse -
poging de herinnering aan de koninklijke 
familie uit te wissen. 
Mr. Bijleveld heeft een stempel laten maken 
van zijn 'nieuwe' adres, dat hij sedertdien 
vermeldt op zijn postpapier. 

Mr . W. F ; B I J L E V E L D 
P R I N S B E R N H A R D L A A N 54 

O E G S T G E E S T 

T H A N S : H O U T Z I C H T L A A N 64 

(...)Met vreugde hoorde ik ook, dat wij ons oude, zoo dierbare kacheltje terugkrijgen, dat dezen 
winter weder zo veel te meer onzen oudsten vriend uit het kachelrijk zal blijken en daarmee den 
hesten. Ik hoop echter, dat hij gascokes eten wil en zonder indigestie die spijze verdraagt. Allicht 
wèl!(...) 

Westerbork 
Het kamp in het Drentse plaatsje 
Westerbork diende tot juli 1942 als centraal 
vluchtelingenkamp, waar - al voor de oor
log - veel Joods-Duitse vluchtelingen wer
den opgenomen. Het kamp moest echter 
een andere bestemming krijgen. Er zou een 
'omvorming' plaatsvinden tot een zogehe
ten Polizeiliches Durchgangslager. 

E r werd een kamp gebouwd van 500 bij 
500 meter, omringd door twee meter hoog 
prikkeldraad, dat de SS zal bewaken. 
Op 14 juli 1942 vindt vanaf het 
Amsterdamse Centraal Station het eerste 
transport plaats van Joden naar 
Westerbork. Het is de bedoeling dagelijks 
600 Joden af te voeren. 
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Op 15 juli gaan de eerste Nederlandse 
Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz. 
Later zal er iedere dinsdag een trein ver
trekken naar het verre Polen. Naar 
Auschwitz, Sobibor... 
Westerbork wordt een tussenstation voor 
de ruim 100.000 Joodse Nederlanders, die 
door de Duitsers omgebracht zullen wor
den. Bijna honderd keer zal de trein met 
goederenwagons vol mensen vertrekken. 
Slechts weinigen zullen terugkeren. 
Van de omvang, die deze puur op grond 
van racisme gepleegde misdaden, zal aanne
men, heeft men medio 1942 nog geen 
notie. 
Oegstgeest krijgt nieuwe burgemees
ter 
Op 15 juli 1942 vangt de ambtstermijn aan 
van de nieuwe burgemeester van 
Oegstgeest. Het is de NSB'er 
O.L .J . Sikkens, reserve majoor der Veldar
tillerie en tot dan wethouder van de 
gemeente Laren. 
Zijn installatie vindt plaats op zaterdagmid
dag 16 juli 1942. 
Wethouder Zandbergen haalt de heer 
Sikkens op met een rijtuig, waarin ook de 
echtgenote van de nieuwe burgemeester en 
zijn charmante dochter plaatsnemen. 
De wethouders Van Egmond en 
Zandbergen leiden de heer Sikkens de 
raadszaal binnen, waarna gemeentesecreta
ris Jac. de Visser het benoemingsbesluit 
voorleest. 
Als loco-burgemeester houdt wethouder 
Van Egmond een indringende rede, waarin 
hij onder andere zegt: "Wij verwachten van 
U , Burgemeester Sikkens, dat U niet alleen 

als Burgemeester met strenge rechtvaardig
heid ons zult besturen, maar dat u ook op 
echt Hollandsche wijze Burgervader zult 
willen zijn. Dit is ook een mooie kant van 
U w ambt, echter een moeilijke taak. Trou
wens, de tijdsomstandigheden zullen U w 
taak niet gemakkelijker maken. Op de 
volle toewijding der ambtenaren kunt U 
rekenen. Wij vertrouwen en verwachten 
van U dat U Burgemeester-Burgervader 
wilt zijn van alle ruim 9.000 inwoners van 
Oegstgeest en niet alleen van een kleine 
groep, die U wat richting betreft, het naaste 
staat". 
Na zijn rede hangt wethouder Van Egmond 
de burgemeester de ambtsketen om onder 
het uitspreken van de woorden: "Jezus 
Christus zal in Zijn dag U rekenschap vra
gen van het volbrengen van U w taak". 
De nieuwe burgemeester spreekt op zijn 
beurt de zaal toe, waarin zich een aanzien
lijk aantal NSB'ers bevindt. "Het zal tot 
mijn taak behooren, de bevolking van 
Oegstgeest den zin van het nieuwe bij te 
brengen en haar tot medewerking aan de 
nieuwe orde te bewegen". Sikkens gaat uit
voerig in op het gebrek aan 'gemeenschaps
gevoel' dat zich openbaart in prijsopdrij
ving en zwarte handel, en spreekt zijn 
teleurstelling uit over het feit dat zij die op 
die manier het leven van de minder bedeel
den onhoudbaar zwaar maken, er niet aan 
denken om 'Winterhulp' de kans te geven 
de nood te lenigen. 
Na de plechtigheid vindt er in 
'De Beukenhof' een receptie plaats, waar 
gelegenheid is kennis te maken met de 
nieuwe burgemeester. 

Slachtoffers Oegstgeester bevolking in de periode 10 mei 1940 -30 juli 1942 
- Op 19 november 1940 verging de O 22 in het Skagerrak; hierbij overleed Joseph Johannes Iterson, matroos le klas

se, in de leeftijd van 25 jaar. 
Op 27 januari 1941 verging het schip met aan boord Quirinus Jacobus Kroeze, telegrafist bij de koopvaardij, in het 
Kanaal van Bristol, in de leeftijd van 46 jaar. 
Op 1 maart 1942 verging het schip met aan boord Johannes Hubertus Bromelow, stuurman bij de Rotterdamse 
Lloyd, in de Indische Oceaan, in de leeftijd van 47 jaar. 
Op 9 juli 1942 werden te Utrecht gefusilleerd Petrus Antonius Ravelli in de leeftijd van 23 jaar, en Jan Stam in de 
leeftijd van 25 jaar. 
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