4. 31 J U L I 1942 - 9 N O V E M B E R 1943

Begraven bij het Groene Kerkje
"Het wordt een moeilijke dag vandaag",
zegt koster Leendert van Nieuwkoop tegen
zijn vrouw. "We zullen méér Duitsers zien
dan ons lief is".
Vandaag, 31 juli 1942, vindt er wederom
een begrafenis plaats bij het Groene Kerkje.
Op 28 juni, rond vier uur in de morgen,
stortte een Duits Junkers-vliegtuig neer
achter het perceel Haarlemmerstraat 75 in
Leiden. De drie bemanningsleden kwamen
om.
De slachtoffers worden met militaire eer
begraven. Veel Duitse militairen wonen de
begrafenis bij. Zij staan keurig in het gelid.
De vlag met het hakenkruis wappert hoog
in top. Dat is een vreemde ervaring voor
Van Nieuwkoop.
Daags ervoor was hij betrokken bij de herbegrafenis van de twee Engelse
Blenheim-bemanningen, die het leven verloren in juni 1940 en april 1941. Zij moesten plaatsmaken voor de Duitsers. Andere

vlaggen. Andere bloemen. Gescheiden
werelden. Het is te billijken dat ook Duitse
slachtoffers eer wordt bewezen. Schrijnend
is dat Van Nieuwkoop voor Duitse zelfmoordenaars een plekje achteraf heeft moeten reserveren; de Blenheim-bemanningsleden liggen hier nu vlak bij. Degenen, die
geen ' H E I L ' meer zien in de overwinning
van het Groot-Duitse Rijk, worden zonder
ophef begraven. De lafaards. Maar sprak de
Duitse veldpredikant bij de begrafenis van
een van hen niet de woorden: "Voor God
zijn alle mensen gelijk?"

Een arrestatie, een onderduiker en
een plaatsvervanger
Op 6 augustus 1942 wordt de aan de
Terweeweg 116 wonende Marinus Jelier
gearresteerd. Jelier is 47 jaar, en was als
leraar Engels verbonden aan de Leidse
Christelijke HBS. "Jelier zat in het verzet",
zeggen de mensen in Oegstgeest. Anderen
beweren dat hij koper verborgen zou heb-

i

31 juli 1942: Veel Duitse militairen zijn aanwezig bij de begrafenis van de Junkers-bemanning. De vlag met het hakenkruis
wappert hoog in top.
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ben, dat aan de Willem van den Bergh
Stichting behoorde, een inrichting voor
zwakzinnigen in Noordwijk. Wéér anderen
zeggen: "Dat is flauwekul. Jelier is op allerlei fronten actief geweest".
Vast staat dat hij is gearresteerd als gevolg
van verraad. Jelier, sterk van geest maar
zwak van constitutie, komt terecht in de
Scheveningse gevangenis, en vandaar wordt
hij overgebracht naar Amersfoort. Hij laat
een lege plaats achter in Oegstgeest, vooral
in zijn gezin.
Terzelfdertijd ziet in Den Haag een Joodse
man zich genoodzaakt onder te duiken.
Het is de 39-jarige Marcel Keezer. Zijn
vader was vóór de oorlog een van de meest
bekende antiquairs in Nederland.
Marcel Keezer heeft kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de 'Ecole du Louvre' te
Parijs, waar hij acht jaar woonde en tevens
werkte voor het bedrijf van zijn vader, die
graag wilde dat Marcel in zijn voetsporen
zou treden. Alhoewel hij later antiquair
zou worden sloeg Marcel, terug in
Nederland, aanvankelijk andere wegen in.
Hij ging werken als inkoper in de branche
van de kunstnijverheid bij 'Metz-Liberty',
met vestigingen in Amsterdam en
Den Haag. N u , in de zomer van 1942, is de
situatie voor Keezer gevaarlijk geworden.
De beruchte Rauter en zijn vrouw bezoeken namelijk de modeshows van Metz.
Rauter heeft te kennen gegeven dat hij hem
enkele vragen wil stellen...
Keezer, als Jood, en in Den Haag betrokken bij het verzet, geeft er de voorkeur aan
te verdwijnen. Hij pakt de fiets en vertrekt.
Op 17 augustus 1942 duikt hij onder bij
Meindert Zaalberg, pottenbakker te
Leiderdorp. Tijdens deze en zijn latere
onderduikperiode in Oud Ade maakt
Keezer zilveren sieraden van oude zilveren
boekensloten, die verkocht worden bij
Liberty. Hij heeft een goede gereedschapskist. Bezigheid is van groot belang voor
onderduikers. Zal Keezer later in
Oegstgeest minder kunstzinnige bezigheden krijgen?
Een heel andere toekomst gaat de 18-jarige
Anton Knijnenburg, werkzaam bij bakker
Hoogeveen in 'De Olmen', tegemoet. In
augustus 1942 heeft Sauckel zijn 'Holland
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Bezigheid: voor onderduikers heel belangrijk. Hier Marcel Keezer op zijn kamer
Meindert Zaalberg in 1942.

Aktion I I ' ingezet. Hij eist 40.000 Nederlanders voor tewerkstelling in
Duitsland. Tot de 'uitverkorenen' behoort
een oudere collega van Anton, die vrouw
en kind heeft. Dat deert Sauckel niet, maar
Anton Knijnenburg wèl. Anton gaat in
plaats van zijn collega naar Duitsland, een

Anton Knijnenburg gaat in 1942 op 18-jarige leeftijd naar
Duitsland. Hij neemt de plaats in van een collega-bakkersknecht, die vrouw en een kind heeft.

onzekere toekomst tegemoet. Hij wordt
tewerkgesteld als hulparbeider bij Rheinmetall-Borsig in Berlijn-Tegel. Vader
Knijnenburg van café 'Zomerlust' heeft in
de meidagen van 1940 ten onrechte
gehoopt dat hij zich over deze nog jonge
zoon geen zorgen hoefde te maken.
Veel Nederlanders worden in Duitsland
verplicht tewerkgesteld. Wie kan aantonen
dat hij onmisbaar is, of een functie heeft bij
de politie, de brandweer, of de luchtbescherming, krijgt een 'Ausweis' (vrijstelling). "Wie een Ausweis heeft, hoeft niet
naar Duitsland", zo belooft de bezetter.
Hieraan kleeft echter het gevaar van registratie. E n niet iedereen komt in aanmerking voor een Ausweis. Het verzet gaat
zich, naast het maken van valse persoonsbewijzen, ook bezighouden met het namaken
van deze vrijstellingen.

Een Oegstgeestenaar naar Rusland?
Op de Terweeweg 22, vlak bij
'De Beukenhof', woont Artur Franz
August Werner. Vele jaren heeft hij gewerkt
bij Lubbe; Werner is van jongs-af-aan bloemenkweker geweest. Werner is een Duitser,
die al in 1929 naar Nederland kwam om de
fijne kneepjes van het bloemenvak te leren.
Hij trouwde een
Nederlandse vrouw en vestigde zich in
Oegstgeest. Werner 'verhollandste', zoals
dat heet. Maar toen de oorlog uitbrak zag
men hem toch weer als een Duitser. Zijn
landgenoten spoorden hem - tevergeefs aan een vlag met een hakenkruis aan te
schaffen. De Duitsers stelden Werner te
werk in een legermagazijn in Katwijk.
Daarna werd hij goedgekeurd voor het
Duitse leger. Werner moest naar
Amersfoort, waar een divisie werd opgeleid
die naar Rusland zou gaan. Eerst reizen ze
af naar de Lüneburger Heide. Werner moet
mee. "Ik heb geen keus", denkt hij.
"Onderduiken heeft geen zin. Zeker niet in
mijn geval: wie zou een Duitser willen herbergen?"
Zijn vrouw blijft achter in hun huis aan de
Terweeweg, met baby Ilse, nog pas enkele
maanden oud.

Gegijzeld in Noord-Brabant
Nadat de Leidse Universiteit in novem-

ber 1940 werd gesloten, behielden de meeste hoogleraren aanvankelijk hun dienstverband. Per 30 mei 1942 werd echter op hun
verzoek collectief ontslag verleend aan
22 gewone hoogleraren en vervolgens aan
7 buitengewone en bijzondere hoogleraren.
Ongeveer eenzelfde aantal zal eind
januari 1943 ontslag worden aangezegd.
Ook de Oegstgeestenaren B . G . Escher en
J.P.B. de Josselin de Jong hebben per
30 mei 1942 ontslag gekregen, evenals
prof. dr. P C . Flu, hoogleraar in de Tropische Geneeskunde, wiens zoon - de arts
Henri (Hans) - tot voor kort in Oegstgeest
woonde.
Veel mensen van aanzien worden gedurende de oorlog gegijzeld in St. Michielsgestel;
de gijzelingen zijn erop gericht verzetsmensen te weerhouden van sabotagedaden.
Op 4 mei 1942 werden 460 gegijzelden naar
het Klein Seminarie Beekvliet te
St. Michielsgestel overgebracht. Op 13 juli
werden nog eens 800 Nederlanders gegijzeld en naar Haaren (bij St. Michielsgestel)
gevoerd; onder hen waren vier hoogleraren.
Prof. Escher meldde zich zelf, omdat bij
vergissing een tijdelijke huisgenoot van
hem naar Haaren was gezonden, die nu
vrijkwam; een daad, illustratief voor de
rechtschapenheid van deze Oegstgeestenaar.
Op 7 augustus 1942 arriveert Eschers collega De Josselin de Jong in St. Michielsgestel.
Ook hij werd - bij een razzia - in gijzeling
genomen, evenals prof. Flu; met circa tien
andere hoogleraren arriveerden zij in het
Brabantse dorp.

Geen zilver voor Winterhulp
Nederland
Op 7 september 1942 worden in Nederland
de zilveren munten uit de roulatie genomen. Voor Winterhulp Nederland maakt
het geen verschil of het nu om goud, zilver
of koper gaat. De kerken blijven weigeren
de Winterhulp-actie op een - in de ogen
van de bezetter - redelijke wijze te steunen.
Het diakonaat in oorlogstijd is niet eenvoudig. Vergaderingen gaan heen aan het
behandelen van vele steunaanvragen. Op
20 september neemt de nederlands-hervormde hulpprediker ds. A.R van der Haas
het beroep aan in de vacature, die ontstaat
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door het vertrek van ds. T.J. Jansen
Schoonhoven. Priesters en predikanten
hebben een zware taak in deze tijd. Een
tijd, waarin Gods goedheid ver weg schijnt
te zijn.
De kerkeraadsvergaderingen worden in
deze periode nauwgezet genotuleerd door
mr. B . C . van Krieken, in het dagelijks leven
chef algemene zaken van de gemeente-secretarie.
In de notulen noteert Van Krieken in
droge, korte zinnen gróte nood: "Man
spoorloos. Vrouw heeft steun gevraagd".
Op de kerkeraadsvergadering van
30 september 1942 wordt gevraagd "of verschillende personen die een verzoek hebben gedaan voor steun van Winterhulp, of
deze door de Diakonie geholpen worden.
Besloten wordt in het principiële standpunt, zoals dat vorig jaar door de Synode is
aangegeven geen wijziging te brengen(...)"

Volkstuinen - Vitaminen
Teneinde de inwoners van Oegstgeest in de
gelegenheid te stellen zelf aardappels en
groenten te verbouwen werden reeds in
maart 1941 volkstuintjes uitgegeven, 45 in
totaal, gelegen op diverse percelen bouwterrein in 'Poelgeest'. Gedurende het jaar 1942
wordt vanwege de verslechterende voedselsituatie het aantal volkstuinen aanzienlijk
uitgebreid. E r komen 47 volkstuinen aan
de Hofbrouckerlaan, 33 op het voormalig
springveld van Sloos aan de Laan van
Oud Poelgeest, 6 op een terrein aan de
Celebesstraat, 2 aan de Spaargarenstraat en
één tuintje aan de Rijnzichtweg. De maatregel levert veel werk op voor
Albert Driessen, opzichter van de gemeentelijke plantsoenendienst.
In de loop van de oorlog zullen de mensen
ook diverse braakliggende stukjes grond als
volkstuin inrichten, terwijl er van gemeentewege per 1 januari 1945 nog eens
133 tuintjes zullen worden verhuurd.
In 1942 neemt ook de verstrekking van
vitamine-C tabletten een aanvang; deze
worden ter beschikking gesteld door het
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening.
In 1942 worden aan de Oegstgeester
schoolkinderen 36.000 tabletten verstrekt.
Dit aantal zou oplopen tot 56.000 in 1943
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en 57.000 in 1944. Daarnaast krijgen
Oegstgeester zuigelingen, kleuters van drie
maanden t/mtwee jaar en aanstaande moeders gedurende de wintermaanden door
bemiddeling van de kruisverenigingen vitamine-D tabletten.

Oranje in de boswachterswoning
In 1937 hebben Herman den Hollander,
rietdekker bij De Vletter, en zijn vrouw
Oet den Hollander-Goudkuil de boswachterswoning in het bos van Oud-Poelgeest
betrokken. Zij hebben hier de mobilisatie
meegemaakt, toen Nederlandse militairen
hun intrek namen op en om het kasteel.
Nadien kwamen er Duitsers. Ze vertrokken weer. Maar er kwamen weer andere
Duitsers. De heer en mevrouw
Den Hollander maken de oorlog van dichtbij mee, zo vlak bij het kasteel. Regelmatig
voorzien zij de verzetsmensen van
Oegstgeest van nieuws betreffende de gang
van zaken op Oud-Poelgeest. Zij zijn het
verzetswerk goed gezind.
Op een keer fietst Dirk Spoor, die een
tabakswinkel heeft in de Johan de Wittstraat 16, langs de boswachterswoning. Hij
is vanuit de Raadsherenbuurt zeer actief in
het verzet. Tegenover Spoor woonde tot
voor kort een Joodse familie, de familie
Levie, die een manufacturenzaak dreef in
de Haarlemmerstraat. Dirk Spoor heeft
zijn overburen naar enkele tijdelijke onderduik-adressen gebracht, maar hij zoekt permanente, veilige adressen. Fietsend langs de
boswachterswoning ziet hij voor een van de
ramen oranje-kleurige bloemen. E n dat terwijl het streng verboden is de nationale
kleuren te tonen. Zelfs een bloeiende clivia
is in staat de ergernis van de bezetter op te
wekken.
Dirk Spoor gaat vragen of Herman en
Oet den Hollander een van de jongens
Levie in hun huis willen verbergen. "We
doen onze Christenplicht", zegt mevrouw
Den Hollander.
In de kelder van het huis maakt
Herman den Hollander een vernuftige
schuilplaats. Daar vindt Dagobert Levie in
oktober 1942 een veilige plaats om zich te
verbergen. Onder het oog van de Duitsers,
die zéér nabij zijn.

Na de bevrijding. Van links naar rechts: een Canadese bevrijder, Dagobert Levie, mevrouw Den Hollander, Robert Levie,
onbekend, de heer Den Hollander, onbekend. Op de achtergrond nog een Canadese bevrijder.

Een half jaar later zal ook zijn broer
Robert bij Den Hollander in huis komen.
Zullen ze het redden tot het einde van de
oorlog?

Nico Knijnenburg en
de Crisis Controle Dienst
Op 29 oktober 1942 vindt te Venlo een
afscheidsbijeenkomst plaats, waarbij de
medewerkers van de Prijzencontrole Voedselproducten in de Provincie Limburg aanwezig zijn; de dienst wordt opgeheven. Het
waarnemend hoofd, de heer J.F. Gijsbers,
richt tot iedereen een kort woord van
afscheid, ook tot Nico Knijnenburg, die
sedert 15 december 1941 bij de dienst werkzaam is geweest: "Knijnenburg, H.B.S.'er.
Ik verwachtte hem iedere dag voor de verandering eens met korte broek. Aardige
jongen. Maakte op zijn gemak een P.V.'tje
(= proces-verbaal). (...) Heb heel andere
plannen. Ging nog glimlachend het leven
door. (...) Houdt een pannekoek in de
hoogte, sta of ik schiet. Hollands Glorie.
Hindert niets, Knijnenburg. (...) Als maar
Crisis meneer! Maar niet meer bij de
C.C.D."
Korte tijd later verhuist Nico naar Sittard,

waar hij komt te werken bij een 'aangepaste' Controledienst, die onder leiding staat
van een NSB'er. Met heimwee denkt hij
terug aan zijn voormalige chef. Door diens
afscheidswoorden moet hij ook steeds weer
aan zijn HBS-tijd denken. Vooral aan
Hans Fles, met wie hij samen op de
rooms-katholieke HBS in Leiden zat.
Hans Fles is ook ver van huis. Hoe zou het
met hem gaan?

De familie Pinto
Overal in het land verdwijnen langzamerhand Joodse medeburgers. Men ziet een
huis, waar op een dag de gordijnen niet
meer opengaan. Door de kieren ziet men
nog de meubels staan. De deur is extra vergrendeld. Een andere woning is geheel leeg
en verlaten.
In het pand Regentesselaan 42 vestigde zich
in oktober 1937 de familie Pinto; vader E l i ,
moeder Sophie, dochter Diny en zoon
Bernard. Een jongere zuster van mevrouw
Sophie Pinto-Schönthal, Sara Schönthal,
had zich al snel bij haar familie gevoegd; zij
is verpleegster.
E l i Pinto was aanvankelijk landarbeider.
Later werd hij veehandelaar. De Pinto's
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raakten spoedig in hun nieuwe woonplaats
gewend. Dochter Diny en zoon Bernard,
bij aankomst in Oegstgeest respectievelijk
twaalf en zes jaar oud, gingen naar school,
en maakten vriendjes. Kinderen passen zich
héél snel aan.
Twee jaar later, in september 1939, arriveerden de vader en moeder van E l i Pinto eveneens in Oegstgeest. Baruche Pinto (76) en
zijn vrouw Rosalie Pinto-Juchenheim (75)
hebben voordien in Winschoten gewoond,
ver van hun nieuwe woonplaats. Dat moet
een hele overgang geweest zijn op die leeftijd. Wilden zij graag dicht bij hun zoon
wonen? Na aankomst verbleven zij kort in
de Regentesselaan; ruim veertien dagen
later namen zij hun intrek in het pension
van juffrouw Wijnstok. Vanuit hun kleine
kamer keken zij uit over de Warmonderweg in de richting van de Leidse Hout. Een
mooi uitzicht. Maar waren de vooruitzichten ook mooi?
Per 23 november 1940 koos ook de
63-jarige moeder van Sophie en Sara,
mevrouw Goldine Schönthal-von der Wall,
Oegstgeest als woonplaats. Zij kwam in
huis bij haar dochter en schoonzoon.
"Wij denken erover onder te duiken", heeft
E l i Pinto in de loop van 1942 tegen
Tonnie van der Kaaij gezegd. Tonnie - haar
moeder heeft een kleermakerij in de
De Kempenaerstraat - is twee jaar ouder
dan Eli's dochter Diny; Tonnie is een heel
goede vriendin geworden en komt veel bij
de Pinto's over de vloer. Zij bezocht ook
wel oma en opa Pinto aan de Warmonderweg, die daar inmiddels hun kamer met
andere Joodse mensen delen.
"We willen onderduiken", herhaalt E l i , "en
het liefst gescheiden van de kinderen. Als
er dan iets misgaat..."
Aldus geschiedt. Voor E l i en Sophie wordt
een onderduikadres gevonden in Sassenheim. Tonnie van der Kaaij - die altijd
'Zus' genoemd wordt - is betrokken bij de
activiteiten van een Leidse verzetsgroep. Zij
is niet voor een kleintje vervaard. Zus reist
naar haar tante in Wolfheze om onderdak
te zoeken voor haar nu 17-jarige vriendin
Diny en haar broertje Bernard. Boer Bal in
Renkum is bereid Diny en Bernard op te
nemen. Vanaf het huis van de tante van Zus
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is dat maar een kwartiertje lopen. Mooier
kan het niet.
Ook voor Sara Schönthal, de tante van
Diny en Bernard, moet een onderduikadres
gevonden worden. Zij heeft als verpleegster
in Baarn gewerkt, maar is uit angst weer
teruggekeerd naar haar familie in
Oegstgeest. Op een avond ontmoet
Zus van der Kaaij haar bij het station. Zij
heeft de gele ster nog op haar jas. Zus haalt
de ster eraf en stopt hem in haar zak. Joden
mogen immers niet meer reizen. Samen
gaan ze naar Amsterdam. Zus brengt
Sara Schönthal naar een adres in de
Rijnstraat. E n nu maar hopen dat het goed
gaat.
De zorg voor Diny en Bernard neemt Zus
zelf op zich. Iedere veertien dagen reist zij
naar Gelderland met distributiebonnen in
haar schoenen en geld voor boer Bal op
zak. Eerst gaat ze naar haar tante. Pas als ze
hoort dat de kust veilig is, waagt ze zich
naar de boerderij.
In het bevolkingsregister van Oegstgeest zal
op 21 december 1942, een willekeurige
datum, op de kaarten van de Joodse burgers
de aantekening 'vertrokken' worden
gemaakt. E r staan woningen leeg in
Oegstgeest in december 1942. E n in het
pension van juffrouw Wijnstok, het rusthuis 'Rosarium' van zuster Bontekoe en het
sanatorium 'Rhijngeest' zijn plaatsen vrijgekomen.
In het huis van Zus van der Kaaij bevinden
zich verscheidene gele Jodensterren.

Landelijke Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers
Nadat Sauckel in november de tewerkstelling eiste van 35.000 Nederlandse arbeiders
in Duitsland, wordt in Driebergen de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) opgericht. De hulp is bedoeld
voor jongeren, die zich willen onttrekken
aan de verplichte Arbeidsdienst, voor mannen die verschoond wensen te blijven van
de Arbeitseinsatz, en voor Joden.
Landelijk zullen diverse commissies opereren, terwijl er regionale en plaatselijke afdelingen worden gevormd. De L O zal de voor
onderduikers benodigde distributiebonnen
krijgen van de LKP, de knokploegen, die

hiertoe overvallen op distributiekantoren
zullen organiseren.

Jan van Gilse in Oegstgeest
In de maanden november en december 1942 verblijft de componist
Jan van Gilse met zijn vrouw Ada in het
huis van prof. Escher te Oegstgeest. Reeds
vanaf 17 februari 1942 was Van Gilse op tal
van adressen ondergedoken; de manier
waarop hij zich beijverde voor het vrije
kunstenaarsschap werd hem door de bezetter niet in dank afgenomen. Op
26 juni 1942 is er voor het laatst werk van
hem uitgevoerd; sedert augustus is het verboden zijn composities in het openbaar ten
gehore te brengen.
Van Gilse en zijn vrouw hopen in de enigszins afgelegen woning van prof. Escher achter 'De Roode Leeuw' een poosje rust te
vinden. Wel hebben zij zorg om hun zoons
Maarten en Janric, die beiden actief zijn in
het verzet. Daarnaast zullen zij alles in het
werk stellen composities, die nog niet in
druk zijn verschenen, te behouden.

Verdriet om Hans Fles en J.G. Lipse
Miep Hienkens heeft zojuist een brief ontvangen van haar verloofde Hans Fles, die
van het Oranje Hotel werd overgebracht
naar Oranienburg, een concentratiekamp

bij Berlijn.
De brief is geschreven in het Duits. Dat is
voorschrift. Het vergemakkelijkt de censuur. Ook deze brief is gecontroleerd. Miep
herkent het witte plak-etiket, waarmee de
brief opnieuw gesloten is, met het gehate
woord 'Geöffnet' erop, en het stempel
'Ober Kommando der Wehrmacht'.
Korte tijd later verneemt Miep dat de autoriteiten van Oranienburg hebben bepaald
dat met onmiddellijke inwerkingtreding
pakjes met levensmiddelen in een onbeperkt aantal naar het kamp gezonden
mogen worden. Wie werktuigen, gereedschappen, of andere ongeoorloofde zaken
verzendt, zal zwaar worden gestraft. Spoedig wordt er op het postkantoor te
Oegstgeest een 'Ontvangbewijs voor een
aangetekende zending' afgegeven. De
geadresseerde is Hendricus S.C. Fles en de
plaats van bestemming is Oranienburg.
Op 27 november 1942 'viert' Miep
Hienkens haar negentiende verjaardag.
Kort daarna komt de Oegstgeester politie
bij de familie Fles in de Koninginnelaan het
overlijden van Hans aanzeggen. Groot is
het verdriet van de heer en mevrouw
O H . Fles-van Ingen, de broers Kees, Theo
en Jan, de zusjes Corry en Marijke, en
natuurlijk van Miep; tot haar ontsteltenis
blijkt Hans overleden te zijn op haar verjaardag. Zijn laatste brief is een felicitatiebrief, gedateerd 15 november 1942.
Pas later verneemt de familie van een ooggetuige dat Hans gedood werd, omdat hij in
de bres sprong voor een oudere man, die
zich van uitputting niet meer staande kon
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houden. De verdediging van zijn oudere
lotgenoot moest hij zelf met de dood bekopen. Miep Hienkens vouwt de geborduurde
zakdoek open, dicht, open...
De 19-jarige Theo wil na de dood van zijn
broer meer nog dan voordien een bijdrage
leveren aan het verzet. Samen met
Co Leenhouts uit de Van Oldenbarneveltstraat werkt Theo al mee aan het drukken
en verspreiden van illegaal nieuws. Maar hij
wil méér.
Bijna gelijktijdig, op 25 november, is te
Trier door wat genoemd wordt 'een noodlottig ongeval' overleden de heer J . G . Lipse
uit de De Kempenaerstraat 10; hij was
monteur/machinist. 'Doodsoorzaak niet
bekend', zo luidt de mededeling van het
Rode Kruis.
De berichten van overlijden van deze
Oegstgeestenaren staan gelijktijdig in het
Leidsch Dagblad van 30 november 1942.

Diaconessenhuis in Zendingsschool
De Zendingsschool heeft gedurende de eerste oorlogsjaren een wisselende bestemming gehad. Het hoofdgebouw moest als
eerste worden afgestaan. Het werd achtereenvolgens betrokken door Rode Kruis-soldaten, de Nederlandse Opbouwdienst, de
luchtbeschermingsdienst en een zuigelingenconsultatiebureau. Van juni 1941 tot
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november 1942 werden het hoofdgebouw
en delen van het terrein in beslag genomen
door Duitse legereenheden.
Nu krijgt de Zendingsschool een geheel
andere bestemming. Het sedert 1901 aan de
Leidse Witte Singel gevestigde Diaconessenhuis is per 6 november 1942 door de Wehrmacht gevorderd als 'Orts-Lazarett'. Het
Diaconessenhuis heeft een volledige installatie voor 120 patiëntenbedden moeten
achterlaten, 40 personeelsbedden, een goed
geoutilleerde operatiekamer, een laboratorium, een verbandkamer, en de complete
keukeninventaris.
Met het oog op de toch reeds beperkte
ruimte voor ziekenhuisverpleging in de
Leidse regio was het dringend noodzakelijk
naar vervangende ruimte om te zien. Het
lukte de beschikking te krijgen over een
groot gedeelte van de Zendingsschool,
reden waarom de daar gelegerde troepen
het veld moesten ruimen.
Veel werk is verzet om het gebouw enigszins geschikt te maken voor zijn nieuwe
bestemming. De belangrijkste aanpassing
vond plaats in het grote leslokaal, waar eertijds de aanstaande zendelingen werden
voorbereid op hun taak; er is een tegelvloer
gelegd, want deze ruimte wordt operatiekamer.
Op 8 december 1942 verhuist het
Diaconessenhuis naar Oegstgeest. Met veel
vindingrijkheid worden ook hier 120 bedden in gereedheid gebracht. Het werk voor
de zusters en het huishoudelijk personeel is
zwaar, omdat het pand niet geschikt is als
ziekenhuis. E r zijn geen liften en de bedden
kunnen de deuropeningen niet passeren.
Dit betekent 'trap-op-trap-af' met allerhande zaken. Patiënten, die niet kunnen lopen,
moeten op brancards over de trap gedragen
worden.
Besturend zuster Jeanne Louise
van den Brink - zuster Louise genoemd probeert met behulp van circa 45 zusters in
het nieuwe onderkomen de gezelligheid
van het gebouw aan de Witte Singel terug
te brengen. Ondermeer wordt ook hier een
huiskamer voor de zusters ingericht. Het
grote bord met de fraai geschilderde tekst
'WAT W I L IK? D I E N E N W I L I K ! ' neemt,
evenals voorheen, een belangrijke plaats in.

Deze spreuk moet menige zuster helpen
haar taak te dragen.
Zuster Louise heeft zich voorgenomen met
het bestuur van het ziekenhuis te spreken
over haar vertrek, dat in 1940 zou hebben
plaatsgevonden. O f moet zij toch - juist
nu - op haar post blijven? De leden van het
dagelijks bestuur immers tonen ook een
niet aflatende ijver om de zaken weer op
poten te zetten. Secretaris mr. L . Sprey
(Nassaulaan 1) heeft veel werk aan de
correspondentie en alle administratieve
rompslomp, die zo is toegenomen als
gevolg van de vele regels die de bezetter
stelt. Hetzelfde geldt voor de penningmeester, D . Vermeulen (Koninginnelaan 15),
wonende in het mooie huis met het strodak. Met de totale aanpassing van de Zendingsschool is een bedrag van ƒ 30.000,gemoeid geweest...

De zwarte soldaten op de hoek van
de straat
Lang vóór de oorlog zongen de NSB'ers,
de aanhangers van Mussert al:

geschoven. Na Musserts derde bezoek aan
Hitier mag hij zich de leider van het
Nederlandse volk noemen, maar bij de viering van het 11-jarig bestaan van de NSB,
op 13 december 1942, zegt Seyss-Inquart
dat hijzelf het laatste woord blijft houden.
Een zware teleurstelling voor Mussert, die
beloofde dat er-als hij premier
werd-30 divisies opgeroepen zouden worden voor de strijd aan het oostelijk front.
"Voor volk en vaderland, Houzee", roepen
de NSB'ers. Maar hun tegenstanders hebben diepe verachting voor hen. Scharen zij
zich niet aan de zijde van de Duitsers, al
heet hun lijfblad 'Volk en Vaderland'? Die
verachting uit zich in een spotlied:

"Op de hoek van de straat
staat een NSB'er,
't Is geen man, 't is geen vrouw,
't Is een ras-plebejer.
Met een krant in de hand
staat hij daar te venten
en verkoopt zijn 'Vaderland'
voor vijf losse centen."

"Wij zijn de zwarte soldaten
met Anton Mussert vechten wij..."

In feite wordt de held van de NSB, die had
gehoopt door Hitier tot minister-president
te worden benoemd, eind 1942 terzijde

Uit een brief van mevrouw Bijleveld
aan haar dochter Clara
De voedselvoorziening wordt steeds problematischer. Langzamerhand is alles op de
bon. Steeds moet men de aankondigingen
in de krant volgen om te weten met welke

De in de Duinzichtstraat wonende
Joop Bonnet bespot speciaal Anton
Mussert. Hij schildert op een goede dag de
tekst: "Toontje groeit op voor galg en rad".

bon er een bepaalde hoeveelheid voedsel,
suiker, textiel, enzoverder, voor een bepaalde week of maand gekocht kan worden (zo
er al voorraad is). Ook moet men attent
zijn op bijzondere 'aanbiedingen'. O m
deze reden schrijft mevrouw Bijleveld een
brief aan haar dochter Clara.

Oegstgeest, 11 december 1942
(...jStuur mij als een haasje de bon voor eieren voor kinderen van 14-20 jaar, te weten: reserve 2-77, dan geef ik hem met de bon van Piet aan Stronkhorst en dan krijgen jullie ieder 3 eieren
in het tijdperk van 20-31 December. Wat een feest zal dat zijn(...)
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De dood van de heer Jelier
Op 5 januari 1943 bereikt de familie van de
heer M.C. Jelier het droevige bericht van
zijn overlijden. Jelier, als gevolg van verraad
gearresteerd op 6 augustus 1942, kwam aanvankelijk in Scheveningen en vervolgens in

moeten elk één klok afstaan. Ook het
Oegstgeester raadhuis wordt beroofd van
zijn klok.
E r is een groot gebrek aan metalen in het
Groot-Duitse Rijk.

Sloop van fabrieken en woningen
langs de Rijn
Begin december 1942 werd door
Seyss-Inquart, op verzoek van de bevelhebber van de Wehrmacht, de ontruiming
gelast van het gedeelte van Oegstgeest gelegen tussen de Rijn en de 'Nieuwe Rijksweg', met uitzondering van de Almondeweg. Alleen degenen, die konden aantonen
dat hun verblijf in dit gebied dringend
noodzakelijk was, zouden mogen blijven.

M. C. Jelier, leraar Engels aan de Christelijke HBS te
Leiden.

Amersfoort terecht. Alhoewel hij ernstig
ziek was werd hij van Amersfoort overgebracht naar het concentratiekamp
Neuengamme bij Hamburg, waar hij op
6 november 1942 arriveerde.
De heer Jelier overleed in het zg.
'Krankenrevier für Haftlingen'. Op
3 januari 1943 werd zijn overlijden genoteerd in het grote Dodenboek van het
kamp Neuengamme. Gevangene-nummer 11.753. Tijdstip van overlijden:
7.00 uur. Doodsoorzaak: cardiale insufficiëntie.

Oegstgeester kerkklokken gevorderd
In december 1942 reeds liet de Reichskommissar weten dat er, in verband met het
gebrek aan oorlogsmateriaal, luidklokken
gevorderd zouden worden. In het begin van
1943 worden te Oegstgeest klokken van
kerken en kapellen verwijderd. De
rooms-katholieke St. Willibrordus-kerk
moet drie klokken - een parochiegeschenk
uit 1939 vanwege het 1200-jarig bestaan van
de parochie - afstaan. De Pauluskerk, het
Groene Kerkje, 'Duinzicht' en 'Endegeest'
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Op 19 december werd het te ontruimen
gebied beperkt tot een gedeelte van de
Rijnsburgerweg, de Rhijnhofweg, de
Sandtlaan en de Valkenburgerweg, en drie
panden in de Indische Buurt. Bovendien
moesten de zich aan de Rhijnhofweg en de
Valkenburgerweg (langs de Rijn) bevindende fabrieken, huizen, kassen, enzoverder,
om militaire redenen worden afgebroken.
In het te ontruimen gebied bevonden zich
84 woningen, waarvan er 28 leegkwamen
ten gevolge van evacuatie, terwijl 16 huizen
op de nominatie kwamen te staan voor
afbraak. In totaal moesten 28 gezinnen
(128 personen) evacueren; voor het merendeel konden zij in Oegstgeest worden
ondergebracht. Een aantal families wordt
gehuisvest in woningen, die door Joodse
medeburgers zijn achtergelaten.
In januari 1943 gaan de steenfabriek van
De Ridder aan de Rhijnhofweg en de dakpannenfabriek van Wernink aan de
Valkenburgerweg tegen de vlakte, terwijl
16 woningen worden afgebroken.
Wederom is-onder anderen-Leen
Verhaar, Rhijnhofweg 11, de dupe; zijn na
de verwoesting van 1940 herbouwde huis
wordt gesloopt.
"We moeten proberen onze klipper te ruilen voor een tjalk", zegt Leen tegen zijn
vrouw. "Een tjalk heeft een dikkere kont.
Dan hebben we meer ruimte".
E n Leen Verhaar gaat met zijn gezin wonen

in een tjalk, tot ver na de oorlog. Dan pas
zal hij voor de derde maal een 'Duifhuis'
kunnen bouwen.
Verhaar is in 1942 in contact gekomen met
Rein van Kampenhout uit de
Sumatrastraat, een actief verzetsman van de
groep Talboo. Van Kampenhout heeft
regelmatig onderduikers bij hem gebracht,
die hij in een boot op de Rijn liet slapen.
Verhaar zal, net als Van Kampenhout, niet
aarzelen wapens te gebruiken als het nodig
is. Bovendien leeft bij Leen Verhaar, nu hij
voor de tweede keer van huis, haard en kassen is beroofd, nog sterker het gevoel dat

Brieven van de heer en mevrouw
Bijleveld
Ook in andere plaatsen in de omgeving
moeten veel mensen evacueren. Het vrijmaken van het kustgebied in verband met een
mogelijke invasie heeft tot gevolg dat vele
inwoners uit Katwijk en Noordwijk in

hij iets met de Duitsers te vereffenen heeft.
E n wapens heeft hij genoeg. Ook munitie.
N a de meidagen van 1940 heeft hij uit zijn
omgeving een aardig arsenaal kunnen aanleggen.
De pil is bitter, temeer daar de reden van de
afbraak niet duidelijk is. Men zegt dat de
Duitsers een vrij schootsveld willen hebben. Anderen beweren dat er langs de Rijn
kazematten gebouwd zullen worden,
ter bescherming van vliegveld Valkenburg.
E r gebeurt niets; de vrijgekomen terreinen
worden door de Wehrmacht ook niet voor
andere doeleinden gebruikt.

Oegstgeest worden opgevangen, ofwel in
leegstaande woningen, of in delen van
bewoonde huizen. Tevoren werd in
Oegstgeest een inventarisatie gemaakt van
de beschikbare ruimte.
De heer Bijleveld schrijft hierover met potlood op het steeds meer hout bevattende
papier, dat geen inkt "verdraagt".

Oegstgeest, 21 januari 1943
(...)De emoties enz. waarvan ik sprak zoo even, vloeiden gisteren voort uit een geel kaartje van het
gemeentebestuur, per lste post, om 's middags ter Secretarie te komen, om in verb. met evacuatieregeling gegevens omtrent samenstelling van ons gezin te geven. Daar had je 't dus!(...)
Oegstgeest, 22 januari 1943
Lieve Claar en Piet,
We zijn vrijgekomen1. Omdat ...we drie kinderen hebben die anders geen tehuis zouden hebben.
Hoera!
Een zoen van Moeder.

'Endegeest'
Besturend zuster Louise van den Brink van
het Diaconessenhuis heeft aan het begin
van het jaar 1943 kennis gemaakt met de
paviljoenen van 'Endegeest', de wat luxere
Universiteitskliniek 'Rhijngeest', en
Huize 'Voorgeest', waar zwakzinnige kin-

deren worden verpleegd. Ook zag ze de
woningen van de artsen, die nu bijna haar
buren zijn.
Aan de Geversstraat, verscholen in het
geboomte, ligt het huis van
geneesheer-directeur dr. L J . Stuurman; het
ligt dicht bij het tegenover de Zendings73

school gelegen land van Bremmer.
Mevrouw Stuurman (zelf arts) heeft
een prachtige vleugel; zij leidt een
koortje, waarin ook patiënten van de
inrichting meezingen.
Door toedoen van kapelaan A . Sanders, al
zeven jaar belast met de geestelijke verzorging van de rooms-katholieke patiënten,
komt er ook wel een ander koortje op
'Endegeest' zingen: een deel van het jongenskoor van de Oegstgeester
St. Willibrordus-parochie onder leiding van
muziekleraar Henri Welbooren
(Regentesselaan). Ongeveer tien jongens,
gehuld in lange witte alben, brengen regelmatig op 'Endegeest' hun zang ten gehore.
Kleine hoogtepunten in het leven van alledag.
Halverwege de Endegeesterlaan ligt een
ander huis, ook verscholen tussen de
bomen. Hier woont dr. H . C . Jelgersma
met zijn vrouw en zijn drie dochters.
Dokter Jelgersma is een neef van de bekende psychiater Gerbrandus Jelgersma, die
baanbrekend werk heeft verricht op het
gebied van de psychiatrie. Deze Jelgersma,
naar wie men later de kliniek 'Rhijngeest'

zou noemen, is op 82-jarige leeftijd in
augustus 1942 te Oegstgeest overleden; hij
was hoogleraar psychiatrie en neurologie
aan de Universiteit van Leiden.
Dokter H . C . Jelgersma is le geneesheer van
'Endegeest' en controlerend psychiater van
de G . G & G . D . Hij kent zijn patiënten
goed, maar ook alle vogels van het bosrijke
gebied waar hij woont en werkt; regelmatig
schrijft hij daarover in het krantje van de
inrichting.
Dan is daar dokter H.W. Borgerhoff
Mulder, die de verantwoordelijkheid heeft
voor 'Rhijngeest'; al in 1908 is hij hier
begonnen als geneesheer-assistent. Zijn huis
ligt achter de kliniek. Mevrouw
Borgerhoff Mulder is een Duitse; dat is niet
gemakkelijk in deze tijd. A l 25 jaar is zij de
trouwe levensgezellin van haar man. Zij
hebben zorg om hun zoon René, die in
Engeland bij de R A L is. Maar ook om
diens tweelingbroer Herbert, die misschien
moet onderduiken.
Op 'Rhijngeest' werkt ook
prof. dr. E . A . D . E . Carp. Hij woont met
zijn vrouw en haar tweelingzuster in het
pand Leidsestraatweg 16, op de hoek van de

1943: Deel van het jongenskoor van de St. Willibrordus-parochie hij 'Endegeest', met Henri Welbooren als dirigent.
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Warmonderweg.
In zijn jaarverslag over 1942 schreef geneesheer-directeur Stuurman, sedert 1928 aan
het bewind, dat het sterftecijfer in vergelijking met de vooroorlogse jaren is verdubbeld. E r was sprake van een kleine dysenterie-epidemie. Bovendien hebben de
patiënten door de verslechterde voedselsituatie het afgelopen jaar gemiddeld negen
kilo aan gewicht verloren. 'Endegeest' heeft
wel stukjes land, waarop aardappelen en
groenten worden verbouwd, maar de oogst
is te gering om daarvan de hele gestichtspopulatie te voeden. Ook is er een kleine
boomgaard, maar de vruchten daarvan
halen de oogst meestal niet. Voor sommige
patiënten is de verleiding van het appeltjes
plukken te groot, ook al zijn die nog niet
rijp.

Een heel ander probleem is de zorg voor de
Joodse psychiatrische patiënten. Op
8 juni 1942 vond er een bespreking plaats
tussen dr. Speyer, vertrouwensarts van de
Joodse Raad, en dr. Thyssen, stafarts bij de
Zentralstelle für Jüdische Auswanderung.
Deze organisatie staat onder leiding van
Aus der Fünten, de man die verantwoordelijk is voor de deportatie van Joden. Tijdens dit gesprek noemde Thyssen een aantal groepen, die vrijgesteld zouden worden
van deportatie. Hiertoe behoorden Joden
met 'Geistes-gestörtheiten und artverwandte Krankheiten'. Maar nog geen maand
later kwam de Zentralstelle op deze beslissing terug. Welk lot staat de Joden van
'Endegeest' en 'Rhijngeest' te wachten?
E r dreigt nog een nieuw probleem. Het is
niet uitgesloten dat het hele terrein ontruimd zal moeten worden in verband met
een mogelijke invasie van de geallieerden
aan de kust.
Dr. Stuurman is nu bijna vijftien jaar
geneesheer-directeur van de Oegstgeester
klinieken. Daarvóór heeft hij al gewerkt als
waarnemend geneesheer-directeur in
Santpoort. Een man met veel ervaring.
Maar de problemen, waarmee hij nu wordt
geconfronteerd, dreigen hem boven het
hoofd te groeien.

Het begin van 1943: grote en kleine
gebeurtenissen
In januari 1943 vertrekt de divisie van bloemenkweker Artur Werner van de
Lüneburger Heide naar Rusland. De reis per goederentrein - duurt zes dagen.
Werner komt ergens tussen Leningrad en
Moskou terecht. Hij wordt ingedeeld bij de
Rode Kruis-troepen. Doden en gewonden
ophalen.
Op 15 januari 1943 wordt het Konzentrationslager Herzogenbusch (kamp Vught)
opgericht, dat voor velen een tussenstation
zal worden, vanwaar men vertrekt naar een
verblijf waar het nog slechter toeven is.
Een hoogtepunt in deze maand is de
19e januari. In Canada schenkt
prinses Juliana het leven aan een dochter,
Margriet Francisca. De baby is geboren op
een Nederlands schip, op Nederlands
'grondgebied'.
In Oegstgeest maakt men een begin met
het verstrekken van schoolmelk tegen een
geringe vergoeding. I n totaal zijn er
1031 schoolgaande kinderen, van wie er
496 van de voorziening gebruik maken. In
de periode 8 januari tot 24 juli 1943 vinden
zo 23.702 flesjes melk hun weg. Hiervoor
hoeven geen distributiebonnen te worden
ingeleverd. Nog niet.
In het Leidsch Dagblad van 23 januari 1943
trekt een advertentie van A S C de aandacht;
niet vanwege de aangekondigde voetbalwedstrijd, maar wèl vanwege een bijzondere
mededeling in de advertentie: "In den vervolge zal niet meer door de Rood/Zwarte
vlaggen op de trams kenbaar gemaakt worden dat A S C een thuiswedstrijd heeft". De
sportvereniging wil de kleuren, die ook de
NSB gebruikt, niet langer op die manier
hanteren.
Op de laatste dag van de maand verschijnt
te Meppel het eerste nummer van het illegale blad 'Trouw'.

Eibert Oostendorp: oog voor de nood
Een Oegstgeestenaar, die zeer begaan is
met het lot van de Joodse medeburgers, is
de groentehandelaar Eibert Oostendorp,
alhoewel menige dorpsgenoot hem verdenkt van Duitse sympathieën.
Oostendorp, die zijn bedrijf uitoefent aan
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de De Kempenaerstraat 85, levert namelijk
groenten en fruit aan de te Valkenburg gelegerde Wehrmacht.
De Duitsers hebben vertrouwen in hem en
hij kan ongestraft rijden in-en spioneren
vanuit-zijn kleine bestelauto; voordelen die
Oostendorp uitstekend weet te benutten
voor de goede zaak.
Door zijn bemiddeling ontvangt het
Amsterdamse ziekenhuis 'De Joodsche
Invalide', waarvan de patiënten met uitzetting worden bedreigd, begin februari 1943
een aanzienlijke hoeveelheid blikken soepgroenten.
Oostendorp begint ook met het wegbrengen van Joodse mensen naar een onderduikadres. Het is het begin van een reeks
avontuurlijke tochten, waarbij hij-naar zal
blijken-vele gevaren moet trotseren. Daarnaast moet hij zich het wantrouwen van
menige Oegstgeester burger laten welgevallen. Dat is zijn dekmantel.

J. V. v. V. V. afd. A.dam-C.
„DE JOODSCHE INVALIDE"
WEESPERPLEIN
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Een distributiekring en een nieuwe
medewerker
Jan Wolkers had eerst een baantje als tuinjongen op het landgoed van Bosman. Vervolgens werkte hij bij een boer en nadien
in een lijstenmakerij van een kunsthandel
in Leiden.
In het vroege voorjaar van 1943 wordt Jan
jongste bediende op het Oegstgeester distributiekantoor. Eindelijk komt hij achter een
schrijfmachine te zitten, alleen in een klein
kamertje dat-zonder deur-in verbinding
staat met de hal. De mensen kunnen bij
hem terecht met formulieren, waar ze niets
van begrijpen. De administratieve rompslomp neemt in het hele land ontzagwekkende vormen aan. De leiding van het kantoor is inmiddels overgegaan van de heer
Olivier op de heer W.A.J. Vroom, een oud
KPM'er (Koninklijke Pakketvaart Maatschappij). In het voorjaar van 1943 gaat het
personeel op de foto.
Het distributiekantoor, eerder gehuisvest in
het pand Wilhelminapark 30, is nu gevestigd op nr. 11, waar meer ruimte is. Per
20 oktober 1941 werd namelijk overgegaan
tot opheffing van een groot aantal distributiekantoren en de oprichting van distributiekringen. Samen met de gemeenten

2 F e b r u a r i 1943.

—pATVan S a n t e n )
Vice-Voorzitter
(J.H.'BuzagïöJ
G e n e e s h e e r - D i r e c t ex
Een dankbrief van 'De Joodsche Invalide'.

Leiderdorp, Voorhout en Warmond vormde Oegstgeest een distributiekring, waarbij
een groot deel van de werkzaamheden te
Oegstgeest werd geconcentreerd. Vrijwel
dagelijks gaan er dan medewerkers met een
koffertje vol bonkaarten per fiets of per
tram naar de diverse gemeenten, soms zonder enige begeleiding van politie. Het is een
wonder dat deze transporten nooit zijn
overvallen.

Diesviering 1943 te St. Michielsgestel
Aan het begin van 1943 werd een tweede
groep hoogleraren van de Leidse Universiteit ontslag verleend. Onder hen bevinden
zich de Oegstgeestenaren
prof. dr. E . A . D . E . Carp (Leidsestraatweg 16) en prof. dr. G.G.J. Rademaker,
wonende hoek Geversstraat/Prins Hendriklaan, in de zg. 'villa van Zaalberg'.

Protest kerken
In een brief van 17 februari 1943 richten de
kerken zich met een vlammend protest tot
Seyss-Inquart. "De Protestantsche Kerken
en de Roomsch-Katholieke Kerken in
Nederland, gevoelen zich genoopt zich nog
eenmaal met diepen ernst tot U te richten,
Heer Rijkscommissaris", zo luidt de aanhef
van de brief, die in alle kerken in
Nederland wordt voorgelezen. Protest
wordt aangetekend tegen het aantasten van
de christelijke beginselen, zoals barmhartigheid en vrijheid van levensovertuiging.
Gewezen wordt ondermeer op de toenemende rechteloosheid, het ten doode vervolgen van Joodse medeburgers, het
opdringen van een levens-en wereldbeschouwing in strijd met het evangelie van
Christus, de verplichte arbeidsdienst als
nationaal-socialistisch opvoedingsinstituut,
het aantasten van de vrijheid van christelijk
onderwijs, de gedwongen tewerkstelling
van Nederlandse arbeiders in Duitsland en
het ter dood brengen van gijzelaars. "De
Kerken staan schuldig, wanneer zij in
gebreke zouden blijven de Machthebbers te
wijzen op de door hen bij hun machtoefening begane zonden en zouden nalaten te
waarschuwen voor het oordeel God's".

Landstorm Nederland - N S K K Loyaliteitsverklaring

Staf distributiekantoor. Op de voorste rij van links naar rechts Jan Wolkers,
Gijs van den Ameele en de heer De Hartog uit Leiderdorp. Op de bovensterijzien we
Anneke van Fraassen, Harry Commijs, Aad Duiverman, W.A.J. Vroom (daarvoor met bril
Dick van Beek), en uiterst rechts Willem Collee. Tweede rij: Bram Parmentier, Co Koning,
Moni Valentgoed (met bril), Lyd de Bruin en Pietje Crün (heiden met geruite jurk), mevrouw
Stoelman, mevrouw Nijssen, daarboven Bert Beugelsdijk, onbekend, en uiterst rechts op hoge
kruk Bep den Boer.

Op 8 februari 1943 wordt de verjaardag van
de Universiteit, de 'Dies', door een aantal
hoogleraren met een maaltijd gevierd in het
kamp te St. Michielsgestel. Op een met de
hand geschreven menu worden de gerechten vermeld, verzorgd door mede-gijzelaar
Jelle de Vries. Enkele hoogleraren, onder
wie de Oegstgeestenaar De Josselin
de Jong, zetten hun handtekening op de
kaart.

Het protest van de kerken heeft niet kunnen verhinderen dat in de eerste helft van
maart 1943 een aantal zaken de gemoederen heftig in beweging brengt.
Per 11 maart 1943 richt de bezetter de
'Landstorm Nederland' op; een formatie
van Nederlandse vrijwilligers, die alleen in
Nederland dienst zal doen. Alhoewel reeds
enkele duizenden Nederlanders-van wie
naar schatting de helft lid was van de
NSB-naar het oostelijk front vertrokken,
hoopt de bezetter dat er wellicht anderen te
vinden zijn voor activiteiten in eigen land.
O m deze toch in een militaire formatie op
te vangen werd de Landstorm Nederland
opgericht, die volgens de verordening van
Seyss-Inquart "in overeenstemming met de
Leider der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden" (...) "binnen het
kader van de Waffen-SS zou opereren". De
Landstorm, die onder Rauter ressorteert, is

bedoeld voor "landsverdediging, welke
bestemd is voor de afweer van buitenlandse
of binnenlandse vijanden binnen
Nederland". Een ruime formulering, op
grond waarvan Rauter de Landstorm ook
kan gebruiken voor de bestrijding van de
illegaliteit.
In toenemende mate wordt ook een beroep
gedaan op Nederlanders om dienst te
nemen bij de 'N.S.K.K. Regimenten
"Niederlande" der Motorgruppe Luftwaffe'. Dit eveneens militair georganiseerde
korps, waarvan de afkorting staat voor
'National Sozialistische Kraftsfahrer
Korps', heeft tot taak de transportkolonnes
van luchtwapens te verzorgen. Uiteraard
kan men bij het N S K K een opleiding volgen tot chauffeur, maar ook worden cursussen verzorgd voor aankomende monteurs,
verplegers, koks, enzoverder. Als soldij
geldt vanaf de laagste rang ƒ 7,50 per dekade (een derde van een maand), terwijl een
familievergoeding van minstens ƒ 170,- per
maand in het vooruitzicht wordt gesteld.
"Duizenden staan al in de rijen van de
NSKK-Regimenten Niederlande. Duizenden zullen er nog volgen", aldus de wervingsbrochure.
Op 13 maart 1943 wordt bepaald dat
Nederlandse studenten voortaan jaarlijks
een loyaliteitsverklaring moeten ondertekenen. Zij verplichten zich hiermee de "in
het Nederlands gebied geldende wetten,
verordeningen en andere beschikkingen
n a a r e e r e n g e w e t e n n a te k o m e n e n z i c h te

onthouden van iedere tegen het Duitse rijk,
de Wehrmacht of de Nederlandse autoriteiten gerichte handeling".
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S t a k i n g Leidse A r t s e n
In de derde week van maart 1943 heerst er
grote verslagenheid onder de artsen en het

Michielsgestel.

Te onderscheiden is de handtekening van de Oegstgeestenaar
prof. dr. J.P.B. de Josselin de Jong.
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verplegend personeel van de gestichten
'Endegeest', 'Rhijngeest' en 'Voorgeest'.
Nadat op 6 maart alle Joodse patiënten
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port gesteld naar Westerbork. Waar zal hun
reis eindigen? E r gaan geruchten dat de
Duitsers op 2 maart een begin hebben
("-"-"
'
fj
gemaakt met transporten van Joden uit
Westerbork; zij zouden worden overgebracht naar het vernietigingskamp Sobibor
in Polen, in de buurt van Lublin.
D e deportatie vair de Joodse w e e s k i n d e r e n
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roept bij de artsen van de gestichten onwillekeurig de vraag op wat de aan hun toevertrouwde Joodse patiënten te wachten staat.
Het gevaar van evacuatie van de
700 patiënten schijnt geweken te zijn. N a
het bevel hiertoe, en nadat alle mensen en
materialen in gereedheid waren gebracht,
kwam er een nieuw bevel: "Niet evacueren".
Op 25 maart 1943 legt een groot aantal artsen in de regio het werk neer als protest
tegen de instelling van de zg. Artsenkamer,
te vergelijken met de Kultuurkamer; aansluiting bij een dergelijke Kamer betekent
dat men zich min of meer conformeert aan
de opvattingen van de bezetter.
De Oegstgeester psychiaters tonen zich
solidair met de actie; zij worden door de
Leidse NSB-burgemeester
mr. R . N . de Ruyter van Steveninck onmiddellijk ontslagen. De secretaris-generaal van
het departement van binnenlandse zaken
verplicht de burgemeester echter na een
dag de ontslagen in te trekken.
Geneesheer-directeur Stuurman, die aan
het begin van het jaar al tekenen van een
verzwakte gesteldheid vertoonde, is inmiddels ziek. In zijn plaats treedt de 64-jarige
Herbert Wouter Borgerhoff Mulder, tot
dan le geneesheer van 'Rhijngeest', op als
waarnemend geneesheer-directeur; aan zijn
tact zullen niet te vermoeden hoge eisen
worden gesteld. De gelederen zijn inmiddels versterkt door de komst van
dr. C.J. Stotijn.
Achteraf blijkt dat op deze 25e maart in
Nederland vrijwel alle artsen als protest
tegen de Nederlandse Artsenkamer het
woord 'arts' van hun naambord-en soms
zelfs van hun receptenbriefjes-hebben verwijderd.
De Oegstgeester huisarts
L.W.N. Hugenholtz wordt als gevolg van de
staking zes weken gevangen gehouden op
het Rotterdamse Haagse Veer.

Duitsers in het dorp
Regelmatig worden diverse locaties in het
dorp door de Wehrmacht gevorderd en in
gebruik genomen. De garages van
Van den Ameele en Kamsteeg zijn voortdurend in gebruik, terwijl de Duitsers regelmatig de rooms-katholieke school, het

Patronaatsgebouw, de oude pastorie, het
bos en het kasteel Oud-Poelgeest, de
Julianaschool (aan de Endegeesterstraatweg) en 'Het Witte Huis' gebruiken.
Soeur Feliciene, Moeder Overste van het
klooster 'Duinzicht', weet door haar moedig optreden de bezetter te beperken tot
het gebruik van het zogeheten 'Bos van
Duinzicht'.
Gemiddeld acht woningen worden met een
zekere regelmaat door Duitse officieren
gebruikt, terwijl tal van onderofficieren bij
dorpsbewoners zijn ingekwartierd.
Voorts is het dorp ontsierd door Duitse
verkeersborden, schuttersputten en andere
verdedigingswerken.
Vordering geschiedt veelal op brutale wijze.
In een brief van 24 maart 1943 schrijft burgemeester Sikkens aan het kerkbestuur van
de St. Willibrordus-parochie: "Ter voldoening aan artikel 2 der Verordening van den
Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied betreffende ingebruikneming van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen ten behoeve van de
Duitse Weermacht deel ik U mede, dat ten
behoeve van de Duitse Weermacht gevorderd is de ingebruikneming van:
a. de school, Rhijngeesterstraatweg 49;
b. het Patronaatsgebouw;
zulks met ingang van 23 maart 1943".
Zeven weken later wordt ook de oude pastorie, waar mevrouw Van Eisen woont,
gevorderd. Een hard gelag, ook al worden
de formulieren voor het geval betrokkenen
aanspraak menen te hebben op schadeloosstelling, meteen met de 'kennisgeving' meegestuurd!
Een half jaar later zal de Wehrmacht in de
kerktoren een permanente uitkijkpost
inrichten.

Orde Dienst vestigt hoofdkantoor in
Amsterdam
Op 25 maart 1943 vestigt de illegale
Orde Dienst een hoofdkantoor te
Amsterdam. Deze dienst, die in het hele
land plaatselijke afdelingen kent, stelt zich
vooral tot taak na de bevrijding in het
machtsvacuüm regelend op te treden. De
leden reserveren hun krachten echter niet
tot het moment van de bevrijding; zij zijn
veelal bij verzetsactiviteiten betrokken,
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zoals in Oegstgeest de leden van de groep
van D . G . Sanders.

Een trein wordt beschoten
Jo Hakker, die sedert maart 1942 bij boer
Siem van der Salm aan de Haarlemmertrekvaart werkt, is in de middag van de
27e maart 1943 naar het land van
Van der Salm bij de spoorlijn HaarlemLeiden gegaan. Even na vier uur ziet hij in
de verte de trein naderen, die richting
Leiden rijdt. E n die trein wordt, tussen
Warmond en Leiden, door Engelse vliegtuigen beschoten...
Jo Hakker, stijf van schrik, ziet de gebeurtenissen van dichtbij aan. Enkele Duitsers
stappen uit de trein. Hij ziet hoe de machinist in elkaar zakt. Een aanblik om nooit
te vergeten.
De politie van Oegstgeest is, na een telefonische melding van 16.15 uur, spoedig ter
plaatse. Eerste hulp wordt verleend aan de
gewonden. E r zijn acht slachtoffers: een
dode, twee zwaar gewonden en vijf gewonden.
Eén van de gewonden is de Oegstgeestenaar
J . A . L . Haarst (Rijnzichtweg 28); hij is
boekhouder bij de Padox-fabriek in
Warmond.
Later blijkt dat de machinist niet is omgekomen, maar tot de gewonden behoort.
De trein arriveert uiteindelijk om 17.10 uur
in Leiden.

Honkbal als camouflage
De Sportvereniging A S C heeft intussen een
nieuwe afdeling gekregen, namelijk een
honkbal-afdeling, van de grond gekomen
met behulp van enkele Leidse verzetsdeelnemers; zij willen hun sportieve activiteiten gebruiken als camouflage voor hun verzetswerk. In honkbal-verband kunnen zij
elkaar immers op niet-verdachte wijze ontmoeten! Ook niet-verzetsmensen die willen honkballen, kunnen toetreden; een
enkele uitzondering daargelaten zijn de
meeste 'buitenstaanders' niet op de hoogte
van het verzetswerk van hun medespelers.
De belangstelling is groot; de groep, verdeeld in twee teams, zal uitgroeien tot circa
25 personen.
Voorzitter van de nieuwe afdeling wordt
Joop de Koning, de zoon van de filiaal80

houdster van de in de De Kempenaerstraat 21 gevestigde winkel van Bisiot (chocolade, versnaperingen), die in Leiden bij
het verzet betrokken is; De Koning zal
tevens aanvoerder worden van het le team.
Daarnaast zijn de Leidenaren Joop
Kronenberg, Alex en Rudi van Leeuwen,
Lrits van Veen, Eef van der Wal en
Rini van der Werf lid van de honkbal-afdeling, èn betrokken bij het verzet.
In Oegstgeest slaat de sport aan. Als
niet-behorend bij het verzet treden onder
anderen toe de middelbare scholieren
Piet de Boer (Terweeweg 67), Piet le Roux
('Tarzan' genoemd, Louise de Colignylaan), Daan van der Swaagh
(Juffermansstraat) en Jan van Zoelen
(Louise de Colignylaan).
De groep wordt officieel ingeschreven bij
de Honkbalbond en de plannen om-na een
inspeelperiode-volgend jaar deel te nemen
aan een competitie, rijpen snel.
Overigens leiden vele verenigingen tijdens
de oorlog ogenschijnlijk een slapend
bestaan, omdat de bezetter eist dat Joden
de toegang tot lokalen, sportvelden, enzoverder, wordt ontzegd. Een aantal verenigingen verplaatst haar activiteiten, andere
beoefenen deze illegaal.

Jonge verzetsstrijders in de
Prins Hendriklaan
In de Prins Hendriklaan te Oegstgeest zijn
twee jonge mannen die deelnemen aan het
verzet. Van een binding met het plaatselijk
verzet is niets bekend. Zou mevrouw
Elisabeth Hannema-van Maasdijk (voorheen Reitsma-van Maasdijk,
Prins Hendriklaan 4), weten wat haar zoon
Guus in zijn schild voert? Mevrouw Hannema heeft opgevangen dat een groep verzetsdeelnemers een aanslag voorbereidt op
het Bevolkingsregister te Amsterdam.
Guus, die binnenkort 21 jaar wordt, is veel
van huis. Van haar dochter Lijs hoort
mevrouw Hannema dat haar aanstaande
schoonzoon, de arts C A . (Cees) Honig,
Guus ook schijnt te ontmoeten buiten de
familiekring.
Mevrouw Hannema maakt zich zorgen. E n
even verderop, op nr. 10, is mevrouw
Q. de Lerrante-van der Plas ongerust over

haar pleegzoon O k van der Plas; hij zal
over enkele maanden zijn 23e verjaardag
vieren. Reeds op 14 mei 1940 deed O k een
mislukte poging om naar Engeland uit te
wijken. In december 1941 probeerde hij het
opnieuw, werd bij Lyon gearresteerd, ontvluchtte en keerde terug naar Delft. Ogenschijnlijk hervatte hij zijn studie, maar
werd deelnemer van de verzetsgroep van
Willem Pahud de Mortagnes.
Spoedig blijkt dat mevrouw De Ferrante
zich terecht zorgen heeft gemaakt. Op
9 maart 1943 wordt haar pleegzoon in
Rotterdam gearresteerd en overgebracht
naar de gevangenis in Scheveningen. De
groep, die een sabotagedaad in voorbereiding had, werd verraden door een provocateur.
Op zaterdag 27 maart 1943 vindt te
Amsterdam (nadat eerder twee maal wegens
onverwacht gevaar de overval geen doorgang vond) een overval plaats op het Bevolkingsregister onder leiding van de beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen. De actie is
ondernomen om de bevolkingsadministratie - een effectief wapen voor de Duitsers uit te schakelen. Een groep van negen mensen dringt 's avonds het gebouw naast Artis
binnen, sjouwt met zware ladebakken,
gooit honderdduizenden persoonskaarten
op een stapel, die met benzine overgoten en
in brand gestoken wordt. De vooraf getipte
brandweer blust bovenmatig om zo veel
mogelijk papieren te 'verzuipen'. Desondanks gaat slechts 15% van het bestand verloren...
Tot de daders behoren de Oegstgeestenaar
Guus Reitsma en zijn aanstaande zwager
Cees Honig uit Hilversum, die de bewakers
verdovende injecties toediende.
In betrekkelijk korte tijd wordt de groep
opgerold. Guus Reitsma wordt op 15 april
gearresteerd in de kantine van de Haagse
Sportvereniging V U C . Zijn verrader, een
Joodse verzetsstrijder die uit lijfsbehoud
voor de Duitsers is gaan werken, bevindt
zich daar samen met Guus. Cees Honig
werd al eerder gepakt.

Mevrouw Hannema's paasfeest
Tijdens de paasdagen van 1943 gaat de dichteres Elisabeth Hannema-van Maasdijk naar

een van de plassen nabij Warmond. Het
water is woest. Het is mevrouw
Hannema bang te moede. Eén zoon zit in
de gevangenis. Hem wacht ongetwijfeld de
kogel. De verblijfplaats van haar tweede
zoon, die vocht in Nederlands-Indië, is
haar onbekend. De derde zoon verblijft in
een onderzeeboot, ergens ver weg. E n ook
haar aanstaande schoonzoon loopt gevaar.
"Vrolijk Pasen".

Hartelijke Paaschgroeten
worden U gezonden
door Vorstin, Prinses, Prinsesjes
en Prins, uit Londen.

Leen van Dijk en Henk de Jong
De overval op het Bevolkingsregister te
Amsterdam was door Gerrit Jan van
der Veen en zijn medestrijders bedoeld als
de eerste van een reeks (soortgelijke) overvallen. Als tweede doelwit had men het
register van Den Haag (Kleykamp) op het
oog. Een Haagse relatie van Van der Veen,
L . J . A . van Dijk, inspecteur der belastingen,
nam op zich nadere gegevens over het
gebouw te verzamelen. Van Dijk was al eerder betrokken bij de financiering van het
kunstenaarsverzet.
Deze Leen van Dijk (36 jaar, ongehuwd)
was een Oegstgeestenaar. Hij woonde aanvankelijk Terweeweg 2, later
Boerhaavelaan 32, en per 16 maart 1940
betrok hij het pandje
Haarlemmertrekvaart 17 (het zg.
Jagershuisje, nabij Oud-Poelgeest). Het
Jagershuisje dient Leen van Dijk niet alleen
als woonplaats; het is tevens een schuilplaats voor het materiaal, dat verband
houdt met zijn verzetswerk.
Een goede bekende van Leen van Dijk is de
Oegstgeestenaar H.F. (Henk) de Jong, die
met zijn vrouw Didy en zijn één-jarig
dochtertje Marieke woont aan de
Terweeweg 79. Henk de Jong (26 jaar)
werkt als laborant bij Sikkens. N u het oorlog is heeft hij echter ook ander 'werk'
gekregen; hij is bij het verzet betrokken
geraakt. Een trefpunt is het Jagershuisje,
dat ook dient als bergplaats voor wapens en
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illegale bladen.
Op 12 april 1943 werd De Jong-in het
Jagershuisje-gearresteerd. Agent
Van der Aar had opdracht gekregen hem
een nacht in een cel op het raadhuis op te
sluiten. Heeft De Jong het belastend materiaal betreffende de overval op het Haagse
Bevolkingsregister in veiligheid willen
brengen? De volgende dag, 13 april 1943,
wordt Henk per trein naar het Huis van
Bewaring aan de Weteringschans gebracht.
Zijn gevangenschap zal duren tot 26 april.

De Pinto's en hun lotgenoten Vertrokken Onbekend Waarheen
In de loop van 1942 verlieten verscheidene
Joodse medeburgers hun woning. Enkele
huizen worden inmiddels bewoond door
evacués.
Op 25 januari 1943 overleed in of in de
omgeving van Auschwitz Betsy Kooperberg-Boasson, oud 84 jaar, die in het sanatorium
'Rhijngeest' verbleef. Méér Oegstgeester
Joodse slachtoffers komen om in
april 1943, al zal dat pas veel later blijken.
De 70-jarige weduwe Aleida Maria
Goudsmit-Cohen (de grootmoeder van
Frank, die verdreven werd van de Terweeschool), verdween uit haar woning aan de
Frederik Hendriklaan 18. Uit onderzoek,
waarvan het resultaat in later jaren bekend
wordt, blijkt dat zij op 9 april 1943 is overleden in het vernietigingskamp Sobibor.
Op 28 april 1943 wordt er in het Bevolkingsregister te Oegstgeest een aantekening
gemaakt op haar persoonskaart. Drie letters worden erop vermeld: ' V O W ' . Dat
betekent: 'Vertrokken Onbekend Waarheen'; het is een gebruikelijke afkorting bij
de ambtenaren, maar in dit geval héél veelbetekenend.
De heer Baruche Pinto en Rosalie PintoJuchenheim (beiden werden 79 jaar) wonen
niet meer bij juffrouw Wijnstok. Op
17 mei 1943 wordt op hun kaarten in het
Bevolkingsregister aangetekend: 'Vertrokken naar Duitsland'. Later zal blijken dat
zij reeds op 30 april 1943 te Sobibor werden omgebracht, op dezelfde dag als de
72-jarige mevrouw Elisa Alida LioniGoldschmidt, die werd verpleegd in 'Rhijn82

geest'. De treinen vanuit Westerbork blijven rijden...
Het 'Rosarium' van Zuster Bontekoe aan
de Louise de Colignylaan zal het moeten
stellen zónder de 73-jarige mevrouw
Charlotte de Lange; zij werd op
17 mei 1943 overgeschreven naar het Centraal Bevolkingsregister, maar overleed
reeds te Vught op 8 mei 1943.
E l i en Sophie Pinto bevinden zich nog
steeds in Sassenheim. Ook Diny en
Bernard verblijven nog steeds op hun
onderduikadres, bij boer Bal in Renkum.
Zus van der Kaaij gaat zo vaak zij kan op
bezoek. Maar: Diny en de zoon van
boer Bal zijn verliefd op elkaar geworden.
Zij gedragen zich onvoorzichtig. Klaas en
Diny maken samen fietstochtjes. Ze gaan
samen naar de tandarts. Overal naar toe.
Terwijl er overal gevaar dreigt.

Diny Pinto en Klaas Bal werden verliefd op elkaar.

Amnestie voor Oubaas Koning
De Oegstgeester Satrya's, ondergronds nog
steeds actief, beleven op 23 april 1943 een
heel bijzondere St. Jorisdag. H u n leider, de
medisch student Dolf Koning, hebben zij al
lange tijd moeten missen. Sedert 5 juli 1941
verbleef hij in de strafgevangenis in
Bochum, waar hij vanwege zijn verzetsactiviteiten veroordeeld werd tot eenzame
opsluiting.
Op deze St. Jorisdag ontvangen de padvinders goed nieuws. Oubaas Koning heeft

drie dagen geleden vanwege Hitiers verjaardag (20 april) amnestie gekregen. Zijn voornaam was tenslotte 'Adolf'.
Adolf Koning is weer vrij!
Leven of sterven hangt meer dan ooit van
toevalligheden af onder het regime van de
bezetter.

De terreur heeft effect. Op dinsdag 4 mei is
de rust vrijwel overal hersteld. De
april/mei-staking betekent een keerpunt.
De Duitsers zullen de Nederlanders niet
langer 'ontzien'. E n het verzet groeit.
Het politiestandrecht zal pas per 15 mei
worden opgeheven.

Ex-militairen terug in krijgsgevangenschap - stakingen

Een bruiloft te Oegstgeest

Op donderdag 29 april 1943 roept de
Duitse Wehrmachtsbefehlshaber alle
Nederlandse gedemobiliseerde militairen
op zich te melden voor krijgsgevangenschap in Duitsland. Dit bevel, dat
300.000 Nederlandse mannen betreft,
wordt een reactie genoemd op de door het
verzet gepleegde liquidatie van generaal
Seyffardt ('papieren' commandant van het
Vrijwilligers Legioen Nederland voor de
strijd aan het Russische front) op
5 februari 1943. Maar de Nederlandse
ex-militairen zijn eenvoudigweg nodig om
de verzwakte Duitse oorlogsmachine te
versterken.
Nederland komt massaal in verzet. De
opstand begint in Hengelo, nog diezelfde
middag. Wanneer de arbeiders van de
machinefabriek Stork naar huis gaan zien
ze de proclamatie. "Nu is het genoeg", roepen enkelen. "Ja", roepen anderen, "we
gaan staken".
Binnen een uur ligt heel Hengelo plat. Het
stakingsparool verspreidt zich als een
lopend vuurtje. Tegen het einde van de
middag staakt men bij Philips in
Eindhoven en in Limburg legt de nachtploeg van de staatsmijn Maurits als eerste
het werk neer.
Op vrijdag 30 april geven grote groepen
arbeiders, ambtenaren en boeren aan de stakingsoproep gehoor, vooral op het platteland.
De stakingen brengen de Duitse bezetter in
staat van alarm. Op 1 mei 1943 kondigt
Rauter het standrecht af voor geheel
Nederland om de stakingen neer te slaan.
Het standrecht houdt in dat ieder, die de
openbare orde verstoort, gestraft kan worden met de dood. Rauter laat de SS in het
wilde weg stakers neerschieten of standrechtelijk executeren.

Op 6 mei 1943 viert de familie
Knijnenburg op bescheiden wijze feest.
Dochter Rie treedt in het huwelijk. Het
kersverse paar Van der Post-Knijnenburg
verheugt zich in de aanwezigheid van tal
van familieleden. Broer Anton ontbreekt
helaas. Hij werkt al circa acht maanden in
Duitsland. Maar broer Nico heeft uit
Sittard kunnen overkomen. E n dat is heel
bijzonder in deze tijd. Zijn vriendin
Bep den Boer is blij met zijn aanwezigheid.
Nico is verbitterd omdat zijn vroegere chef
van de C C D , de heer Gijsbers, gefusilleerd
is. "Toen ik dat hoorde knapte er iets in
mij", zegt hij tegen zijn familieleden.
Toch is het fijn dat Nico weer in hun midden is. Jammer dat zij al weer spoedig
afscheid van hem moet nemen. "Het ga je
goed, Nico, en tot ziens!"

Joodse patiënten van 'Endegeest'
gedeporteerd
Op de ochtend van de 13e mei 1943 bevinden zich Duitse officieren op het terrein
van 'Endegeest'. Zij geven waarnemend
directeur Borgerhoff Mulder bevel de Joodse patiënten aan te wijzen, omdat zij naar
een 'speciale' inrichting zullen gaan. Deze
kent de patiënten van 'Endegeest' niet; hij
is na zijn benoeming tot waarnemend
directeur op 'Rhijngeest' gebleven.
Borgerhoff Mulder roept de hulp in van
enkele verpleegkundigen. Zij zijn verbouwereerd over de medewerking, die hun
gevraagd wordt. Had hij niet kunnen weigeren? Onder welke druk hebben de Duitsers
de directeur gezet? Zullen zij zelf hun
medewerking weigeren? Dan zullen zij
ertoe geprest worden. O f anderen. Hoe veel
anderen?
Het noodlot voltrekt zich.
Aldert van Nieuwkoop (zoon van koster
Van Nieuwkoop), die een autoverhuur-,
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De ambulance van Aldert van Nieuwkoop. Toen er geen benzine meer te verkrijgen was kwam er een rij cylinders metpersgas
op het dak. Aan het einde van de oorlog moest men zich behelpen met een rol-haar (zie hoofdstuk 7).

taxi-en ambulancebedrijf heeft aan de
Geversstraat, krijgt opdracht een aantal
patiënten van 'Endegeest' op te komen
halen. Niets bijzonders. Het gebeurt wel
vaker.
Samen met zijn chauffeur Kees Vreeburg
uit Leiden gaat hij met een tot ambulance
omgebouwde wagen naar de inrichting.
Van Nieuwkoop krijgt argwaan als hij de
Duitse officieren op het terrein ziet. "De
Joodse patiënten gaan naar een andere
inrichting", wordt hem verteld. "Broeder
Boot heeft aangeboden hen te begeleiden
naar het station".
Ze stappen in. De 55-jarige
Maupie van Gelderen, de keukenprins. De
kleine Levie Fruitman, 66 jaar oud, voorman van de kolenwagen die brandstof naar
de paviljoenen brengt. De 55-jarige
Froukje Rood-van Zand. De 37-jarige Amalia Cohen, apothekers-assistente.
Aldert van Nieuwkoop brengt het gezelschap naar het station in Den Haag. Daar
ziet hij hoe de patiënten op weinig zachtzinnige wijze in veewagens worden
geduwd. Van Nieuwkoop is sterk. Hij heeft
gebokst en geturnd. E n bang is hij niet.
Zeker niet nu een geweldige boosheid hem
bevangt. Hij wil een van de Duitsers aanvliegen. Zijn chauffeur houdt hem tegen.
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"Niet doen, baas. Dat kan je duur te staan
komen".
Kees Vreeburg rijdt met zijn baas terug
naar Oegstgeest. Het gebeurde is voor
Van Nieuwkoop een aanslag op zijn
gezondheid geweest.
Met spanning wacht men op 'Endegeest' de
terugkeer van broeder Boot af. Van hem
verneemt men later dat de patiënten naar
Westerbork zijn gebracht. "Ze zijn daar
goed ontvangen", zegt broeder Boot, die de
reis heeft meegemaakt.
Later zal blijken dat allen op 21 mei 1943
in Sobibor ter dood gebracht werden.
De deportatie van de patiënten is een nauwelijks te verwerken slag voor de staf en
het personeel van 'Endegeest'. Met name
voor Borgerhoff Mulder, die ook nog
geconfronteerd wordt met het feit dat men
hem de deportatie aanrekent. "Wat zouden
anderen in zijn plaats gedaan hebben? Had
hij de mensen kunnen redden door medewerking te weigeren?"
Van degenen, die met een beschuldigende
vinger naar hem wijzen, weten de meesten
niet dat hij onderduikers in de gelegenheid
stelt op 'Endegeest' te verblijven, of hen tijdelijk de kans geeft enig werk in het bos te
verrichten, om een goed heenkomen te
hebben. Zij weten evenmin dat

Borgerhoff Mulder zelf in zijn kleine witte
villa achter 'Rhijngeest' Joodse mensen verbergt, onder andere de 55-jarige
Amsterdamse hoogleraar Abraham Carel
Josephus Jitta. Daarover kan men immers
beter niet spreken.

Na oproep ex-militairen ook intensivering Arbeitseinsatz
Reeds 360.000 Nederlanders zijn in
Duitsland tewerkgesteld. Maar het zijn er
kennelijk niet genoeg.
Per 7 mei 1943 wordt bekend gemaakt dat
alle mannen in de leeftijd van 18-35 jaar
verplicht zijn zich te laten registreren voor
uitzending naar Duitsland in het kader van
de Arbeitseinsatz. Zij krijgen goed eten en
voldoende tabakswaren in het vooruitzicht
gesteld, en tevens redelijke inkomsten; hiervan zullen zij circa 60% naar Nederland
kunnen overmaken.
Eerder al werden de studenten van de
inmiddels gesloten Universiteiten aangewezen voor uitzending naar Duitsland, zo
ook alle werknemers in de - op last van de
Duitsers - gesloten 'luxe' bedrijven.
Op de 7e mei 1943 zijn ook de eerste groepen ex-militairen opgeroepen. Op verscheidene dagen in mei dienen zij zich-zo veel
mogelijk in uniform-groepsgewijs te melden in het Wehrmachtskamp te Amersfoort, de Hoyel Kazerne te Utrecht, of
anderszins. Dringend wordt aanbevolen
daagse en zondagse kleding mee te nemen,
wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel.
Wie probeert zich aan de terugvoering in
krijgsgevangenschap te onttrekken, moet
op de scherpste maatregelen rekenen, evenals degenen die dergelijke pogingen ondersteunen.
"Het is een rechtmatige eis", zeggen de
meeste beroepsofficieren. "We zijn nu eenmaal krijgsgevangenen omdat we nog in
oorlog zijn".
Ze gaan.
Ook Paul van Eisen, die zich na de affaire
met de mannen van de inlichtingendienst
niet meer veilig heeft gevoeld in
Oegstgeest, meldt zich te Utrecht; hij
wordt op transport gesteld naar Stanislau.
De gebroeders Joop en Paul van Eisen
bevinden zich dan beiden in gevangen-

schap.
Twee andere broers vertrekken in het kader
van de Arbeitseinsatz naar Duitsland. Het
zijn Jaap en Dorus Dofferhoff, oud-leden
van 'Triumph', beiden postbode te
Oegstgeest. Niet iedereen heeft de mogelijkheid onder te duiken. E n de represailles
bij ontdekking zijn streng. Men voelt zich
verantwoordelijk voor vrouw en kind. Wat
is wijs?

Fusillade te Utrecht
Op 18 mei 1943 richten zestig geweren zich
op zes jonge verzetsstrijders. Zij waren student te Delft. Wegens spoorwegaanslagen
en andere sabotagedaden tegen de Wehrmacht zullen zij worden gefusilleerd. Zij
houden het hoofd hoog. Dan knallen de
schoten. H u n jonge leven is ten einde. Een
van de getroffenen is de Oegstgeestenaar
Charles Okke (Ok) van der Plas, student in
de mijnbouwkunde.
Mevrouw De Ferrante plaatst ter herinnering aan haar pleegzoon zijn portret op het
dressoir, dat daar tot haar dood, bijna
50 jaar later, zal staan.

Charles Okke van der Plas, student mijnbouwkunde.
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Inlevering radiotoestellen
In het hele land dienen de mensen, op
grond van een beschikking van 'den
Höheren SS-und Polizeiführer' van
13 mei 1943, hun radiotoestellen met toebehoren in te leveren, alsook eventuele reserve-onderdelen; de toestellen worden verbeurd verklaard. De maatregel is er met
name op gericht de Nederlanders te verhinderen naar verboden zenders te luisteren.
Voor deze onderneming dienen per inleverplaats twee administratieve krachten ter
beschikking te zijn en een radio-technicus
met een hulpkracht. De vergoeding voor
deze krachten is bepaald op ƒ 2,50 per uur.
Voorts moeten enige uitpaktafels aanwezig
zijn voor het publiek, en dienen er stopcontacten en een provisorische antenne te
worden aangebracht, om de radio's te kunnen testen. De radiotechnicus moet het
fabrikaat, het type en het toestelnummer
in een register noteren, alsmede de naam
van de (voormalige) eigenaar, en deze gege-

vens nummeren vanaf 1 in opvolgende
nummering. Alle toestellen moeten worden voorzien van een strook met daarop de
gegevens, waarna zij door de hulpkracht
naar typenummer kunnen worden opgeslagen.
Alle kosten, ook de huur van een opslagruimte, dienen door de gemeenten te worden 'voorgeschoten'. Leden van de NSB en
de Kultuurkamer mogen hun radio's uiteraard behouden. Voorts kan er vrijstelling
worden aangevraagd voor zieken, blinden,
enzoverder, maar... het toestel dient dan
wel eerst ingeleverd te worden.
Te Oegstgeest worden de radio's ingenomen op het politiebureau in de periode
24 mei t / m 18 juni.

Bij niet-inlevering worden strenge straffen
in het vooruitzicht gesteld.
Ontroerende briefjes om ontheffing komen
binnen:

"Daar mijn moeder, 81 jaar oud, in den winter absoluut invalide is en meestal maanden achtereen aan huis gebonden is, verzoek ik u beleefd maar dringend haar haar radiotoestel te willen
laten houden. Daar zij helemaal alleen woont, een juffrouw komt alleen om te slapen en het werk
te doen, is een klein muziekje of een preekje het enige verzet, dat zij in die donkere wintermaanden
heeft."
De heer C.J.I. Koelman is ingehuurd als
radioinstallateur/expert. Zij, die een toestel
hebben ingeleverd, krijgen als bewijs een
strookje mee naar huis.
De registratie geschiedt als volgt:

No. 1J. den Boer, kleermaker, Van Assendelftstraat 24,
Philips Type 730A, toestelnummer 5551, 31 mei 1943

Na inlevering worden de toestellen opgeslagen in het gymnastieklokaal op het terrein
van 'Endegeest'. Hier krijgen boosdoeners,
die in de aangewezen periode hun toestel
niet hebben ingeleverd, nog de kans tot
'na-inlevering'.
De radio is een luxe artikel, waarvan de
meeste gezinnen er één in huis hebben.
Wie niets inlevert, zal ongetwijfeld huiszoeking krijgen, en straf. Sommige families
hebben geluk, zoals de familie Moolenaar
(Oranjelaan), die nog beschikt over een toestel van grootmoeder. Het eenvoudige toestel van oma wordt ingeleverd en het eigen

toestel-een groot, modern apparaat-duikt
onder. Waar...? Gemeentebode
Jacob van der Luit verbergt de radio op de
zolder van het raadhuis. Daar liggen en
staan er méér. Ook de instrumenten van
'Triumph' bevinden zich daar, wachtend
op betere tijden.
De familie Bodde Bouman (ook
Oranjelaan) behoudt óók een radio, namelijk hun nog zeer exclusieve auto-radio.
Dergelijke manoeuvres zijn niet zonder
gevaar. "Ernstig wordt gewaarschuwd tegen
het inleveren van een oud ontvangtoestel,
met het doel een goed toestel te behou-
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den", zo luidt de mededeling van burgemeester Sikkens in het Leidsch Dagblad
van 29 mei 1943.
Toch leveren heel wat mensen zelfs hun
gewone toestel niet in, en blijven luisteren
naar de Engelse zender.
Wanneer de gemeente Oegstgeest op
23 juli 1943 de rekening opmaakt blijkt de
actie ƒ 2.346,75 gekost te hebben; voor een
groot deel zijn dit de doorlopende kosten
van de bewaking geweest (f 0,75 per uur).
Na de oorlog, op 5 juni 1945, zal hieraan
nog een bedrag van ƒ 942,00 worden toegevoegd (huur gymnastieklokaal en bewaking) en eind 1948 (!) dient het gemeentebestuur bij het Bureau Financiering
Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen nog een deklaratie in van ƒ 155,64,
voor de kosten in verband met adverteren
in de krant, het aanbrengen van een antenne en voor hang-en Lipssloten voor de
opslag.

Halifax-bommenwerper in
Morsebelpolder
Op de dag dat in Oegstgeest begonnen
werd met het inleveren van radiotoestellen
vaart Leen Verhaar van de Rhijnhofweg al
heel vroeg in de morgen door het
Oegstgeesterkanaal. Vanaf zijn schip ziet
hij dat er een vliegtuig is neergestort in de
Morsebelpolder. Die nacht-naar hij later
zal horen om 2.24 uur-kwam er een
Halifax Mk Il-bommenwerper van de
Royal A i r Force ( R A F ) naar beneden.
Als Verhaar thuiskomt is zijn stemming

grimmig. "Je doet tegenwoordig niets
anders dan mopperen", zegt zijn vrouw.
"Ja, wat w i l je. Hoeveel Engelse piloten zullen het leven verloren hebben? Ik wou dat
ik in ruil daarvoor eenzelfde aantal
Duitsers om zeep kon brengen".
Op 27 mei 1943 is er wéér een begrafenis
op het kerkhof van het Groene Kerkje. Ter
aarde besteld worden Thomas Herbert
Green, Alastair Milner Hood Black,
John Edward Rigby, Henry John Gibbs
(vier vliegers van de R A F ) en voorts
Merton Earl Zapfe en Henry Graham
Freeman (van de Royal Canadian A i r
Force).
Met vele andere bommenwerpers was dit
toestel op weg naar Dortmund, of op de
terugweg van Dortmund naar Engeland.
Op de plaats, waar het vliegtuig neerstortte, zou later de KleinProffijt laan van de
Oegstgeester nieuwbouwwijk Haaswijk
verrijzen. E n in de negentiger jaren zou er
nog worden gediscussieerd over de vraag of
het vliegtuig stoffelijke resten van bemanningsleden of explosieven aan boord zou
hebben, daar diep in de grond.

Een brief van Guus Reitsma aan
mevrouw De Ferrante
In de tweede helft van juni 1943 schrijft
Guus Reitsma vanuit Amsterdam een brief
naar de pleegmoeder van zijn vriend
O k van der Plas, mevrouw Q. de Ferrantevan der Plas in de Prins Hendriklaan.

Lieve Tante Ol,
Van Moeder kreeg ik vanmorgen Uw brief, die voor mij tegelijk een brief van Okkie was. Als U
wist boe bij den heelen tijd sinds mijn arrestatie bij mij was en mij over alles beenbielp. Toen ik in
Scbeveningen geboeid op mijn bed lag, waren we zoo dicht bij elkaar, dat we heele gesprekken
voerden in gedachten. Dat hij van deze wereld weg zou gaan, wist ik al sinds maanden omdat ik
dat uit zijn heele houding af kon lezen. Hij had het allergrootste in zijn leven volbracht en zoo'n
volkomen bevrediging gevonden, dat het voor hem een marteling geweest zou zijn verder te leven
en weer af te dalen tot het gewone. Hij staat naast me en trekt me omhoog. Wees niet bedroefd om
hem, Tante Ol, hij is gelukkig. Misschien kunnen we later nog veel over hem praten, doch nu
slechts denken.
Guus Reitsma

Later in de oorlog zal 'Tante O l ' haar huis
openstellen voor tal van verzetsmensen.
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Fusillade te Overveen
Op 1 juli 1943 staan twaalf mannen te
Overveen gereed. De hoofden geschoren.
De nekken ongebogen. Zij worden gefusilleerd.
Onder hen bevindt zich
Willem J . C . Arondéus, kunstschilder en
schrijver van de Brandarisbrieven, die werden opgenomen in het door de
componist-musicus Jan van Gilse opgerichte blad 'De Vrije Kunstenaar'.
Gerrit Jan van der Veen, aanvoerder van de
overval en mede-oprichter van het blad,
heeft zich nog steeds weten schuil te houden.
Tot degenen aan wie de doodstraf is voltrokken behoort ook Guus Reitsma. Zijn
moeder ging tijdens zijn vrijheidsberoving
naar de gevangenis met schone kleren. Ze
vroeg daarbij de cipier of hij haar zoon
wilde groeten. Later heeft zij in de dodencel afscheid genomen van haar jongste
zoon. Een niet te beschrijven, zware gang.
Haar aanstaande schoonzoon, Cees Honig,
aanvankelijk eveneens ter dood veroordeeld, is 'begenadigd' met vijftien jaar
tuchthuisstraf. Hij werd als arts in het
kamp Dachau tewerkgesteld.
Naar aanleiding van de dood van haar zoon
Guus schrijft Elisabeth van Maasdijk het
volgende gedicht:

TOCH
Mijn hart
uit diepe wonden
bloedt rood
Mijn smart
met duizend monden
krijt nood
Mijn zoon
de ziehverhonden
is dood

Toch spruit
aan hoorn en hagen
nieuw loot
De God
die heeft geslagen
is groot

Op de dag, dat haar jongste zoon is gefusilleerd, ontvangt de dichteres een groet van
overzee: haar oudste zoon leeft!
Mevrouw Hannema krijgt nadien het
medaillon, dat Guus in zijn hand klemde,
toen hij stierf. Het is enigszins gebogen,
gedeukt.

Wederom neergestort vliegtuig

Mijn zoon
de ziehverhonden
is dood
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Op 3 juli 1943 vliegen twee Engelse
Tyfoons over Noordwijk het land binnen.
Zij volgen de spoorlijn Leiden-Haarlem.
Het is de bedoeling een beschieting uit te
voeren bij Haarlem. Het loopt echter
anders. De vliegtuigen koersen aan op het
station Leiden. Tegen één uur in de middag
vindt een beschieting plaats. Eén van de
toestellen wordt bij de aanval geraakt door
luchtafweergeschut en stort neer achter de
Spoorweghaven aan de Leidse zijde van het
station. Vier woningen worden volledig
verwoest en tien huizen zijn zwaar tot licht
beschadigd. Eén persoon komt hierbij om
het leven en zes mensen raken gewond. De
piloot van het neergestorte vliegtuig,
sgt. Ronald George Gravett, heeft deze

manoeuvre met de dood moeten bekopen.
Op 6 juli 1943 wordt hij ter aarde besteld
bij het Groene Kerkje.

Het verzet groeit
De Duitsers proberen het Nederlandse
volk murw te krijgen met dwang, die weerzin en afkeer oproept. Nadat is gebleken
dat Joden massaal worden weggevoerd, na
de terugvoering van ex-militairen in krijgsgevangenschap, de aan studenten verplicht
gestelde loyaliteitsverklaring, en de intensivering van de Arbeitseinsatz, groeit het
ondergrondse verzet. Onderduiken heeft
massale vormen aangenomen.
Ook bij het overheidspersoneel, dat aan het
begin van de bezetting aarzelend stond
tegenover het verzet, worden nu tal van
functionarissen hiertoe als het ware gedreven. De groeiende papierwinkel biedt hiertoe ook mogelijkheden.
Van het Oegstgeester politiecorps zijn het
met name de heren A . Koerten en
E . J . Massink, die veel onheil voorkomen.

W.A.J. Vroom, leider van het distributiekantoor.

Op het distributiekantoor (hoofd
W.A.J. Vroom) wordt ambtelijk verzet
gepleegd, waardoor distributiebonnen vrijkomen voor onderduikers. De heer
Th.J.J. (Dick) van Beek is inmiddels plaatsvervangend hoofd geworden.

Gijs van den Ameele, voormalig
bank-employé en broer van de garagehouder, is al geruime tijd een gewaardeerd collega.
De hoofdcommies Klaas Veen van de secretarie is nog steeds betrokken bij het werk
van de Talboo-groep. Veel valse persoonsbewijzen zijn nodig om onderduikers aan een
andere identiteit te helpen.
De oud-leden van de B V L behoren allen tot
de vrijwillige brandweer en hebben legaal
een Ausweis gekregen. Burgemeester Sikkens heeft de hoofdinspecteur van het
Brandweerwezen in Den Haag gevraagd de
sterkte van de vrijwillige brandweer op
56 man te mogen brengen. Dit betekent
een (buitensporige) uitbreiding van 14 man,
hetgeen bewijst dat Oegstgeest het met
haar NSB-burgemeester slechter had kunnen treffen.
Een Ausweis verschaft de drager de mogelijkheid zich ook in 'Sperr'-tijd buiten te
begeven. O m die reden worden voor verzetsdeelnemers valse Ausweise vervaardigd.
Op het gebied van falsificatie ontpoppen
zich echte kunstenaars. Heel waardevol is
in dit verband de medewerking van
A . C . Mieog, fotograaf en amateur-kunstschilder, die een winkel-woonhuis heeft aan
de Terweeweg, tegenover 'De Beukenhof'.
Van belang is ook de heer P. Kraaijenoord,
een stuurman, die nu het niet meer mogelijk is een functie 'buitengaats' te vervullen
een dagtaak heeft op het distributiekantoor
te Katwijk aan Zee. Hij woont met zijn
gezin (als evacués) in de Watersteeg te
Leiden, een smalle verbinding tussen de
Hooigracht en de Hogewoerd. De heer
Kraaijenoord weet grote hoeveelheden
'echte' bonkaarten te lichten met behulp
van feilloos door Talboo nagemaakte bonnen. Ook via een politiefunctionaris te
Voorschoten worden valse bonnen, door de
directeur van het distributiekantoor aldaar,
'verzilverd' voor de Talboo-groep. Een
rijke voorraad wordt beheerd door
Klaas Veen, op zijn privé-adres op de
Rijnzichtweg.
Andere nieuwe schakels, die van lieverlee
worden toegevoegd aan de keten van verzetswerkers, zijn de horlogemaker
Joop Broekstra (Geversstraat), de door zijn
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dochters gesteunde tabakshandelaar
Willem Collee, behorend tot het
distributie-comité en de uitreikcommissie
(Geversstraat), architect A . (Arnold) Kraan
(De Kempenaerstraat), G . de Monnyé en
J . H . A . M . Verbaken (beiden werkzaam op
het raadhuis), en de jonge mannen
Maus Cosijn (Willem de Zwijgerlaan),
Theo Fles (Koninginnelaan), Dick de Kier
(Herensingel, Leiden), Herman van Oordt
(Hofbrouckerlaan) en Bram Veenstra
(Johan de Winstraat).
Dick de Kier is instrumentmaker bij het
Academisch Ziekenhuis. Hij werkt op de
röntgenafdeling. Zijn chef is Theo Klein,
een van de eerste werkers van Talboo. Op
de zolder van de röntgenafdeling worden
heel wat klussen geklaard. Hier worden
wapens gerepareerd, aangeleverd door
Toon van der Nagel, de man van 'het
gebroken geweertje'... De Kier werkt,
woont en slaapt op deze zolder.
Een andere verandering is dat steeds meer
vrouwen en meisjes worden ingezet voor
karweien, waarvoor men zich op straat
moet begeven. Mannen lopen steeds meer
gevaar opgepakt te worden.
Door de geallieerde successen neemt de
hoop op hun overwinning vastere vormen
aan. Hierdoor is meer behoefte ontstaan
aan nieuws, dat niet door de Duitse censuur is verminkt. Omdat nog maar weinig
mensen een radio hebben, kan slechts een
enkeling luisteren naar verboden zenders.
Vandaar dat het aantal illegale bladen zich
uitbreidt. Ook te Leiden verschijnen enkele
nieuwe kranten; naast de 'Kroniek van de
Week' is het blad 'The Home Service' één
van de nieuwkomers. Beide bladen verschijnen dagelijks en worden ook te Oegstgeest
verspreid. O m dat voor elkaar te krijgen
zijn er mensen, die - in afwisseling - van
's morgens zes tot één uur in de nacht aan
de radio gekluisterd zitten.
Na de oprichting van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO),
opgericht in november 1942, is per
31 mei 1943 in landelijk verband de Raad
van Verzet (RVV) opgericht. Beide organisaties hebben plaatselijke of regionale afdelingen. Toch kennen verzetsdeelnemers
meestal slechts enkele andere illegale strij90

ders. Zij proberen zo min mogelijk van
elkaar te weten; zelfs naaste familieleden
worden vaak onkundig gehouden. Sommige deelnemers zullen pas na de oorlog vernemen dat zij tot een bepaalde 'groep'
behoorden.

Willem Jacob (Molly) Geertsema ontmoet zijn aanstaande vrouw
Het gemeentehuis van Oegstgeest heeft
intussen een nieuwe medewerker gekregen,
een onderduiker/volontair. Het is de
25-jarige Willem Jacob Geertsema (de latere
politicus), die zijn rechtenstudie te Leiden
heeft moeten staken, omdat hij de loyaliteitsverklaring niet heeft willen tekenen.
Geertsema, die een kamer heeft in Leiden,
is in Oegstgeest geen onbekende. Hij heeft
hier al enkele seizoenen cricket gespeeld,
waarbij hij een graag geziene gast was in het
clubhuis van de L M H C , de L M C C en de
L L L , beheerd door de heer en mevrouw
Righart van Gelder.
Als hij op het Oegstgeester raadhuis komt
werken loopt hij met een stok vanwege een
ingezwachteld been; als gevolg van zijn
hobby heeft hij gescheurde kniebanden.
Geertsema werkt aanvankelijk op de secretarie, maar wordt later ook ingeschakeld bij
het werk van juffrouw J . C . Cozijn, die het
bevolkingsregister beheert. Op het gemeentehuis heeft men vertrouwen in de jonge
Geertsema; hij raakt betrokken bij het
ambtelijk verzet.
De 22-jarige Adolfine Schoonenberg, die te
Utrecht studeerde, kreeg door een huishoudelijke betrekking bij meelfabrikant
A . D . de Koster (Laan van Oud Poelgeest)
een schuilplaats. Een nieuw persoonsbewijs
is daarbij onontbeerlijk. Via een neef van
Geertsema, die in Voorhout werkt, komt
zij in het bezit van dit belangrijke document. Adolfine krijgt haar nieuwe persoonsbewijs uit handen van Geertsema.
Deze ontmoeting zal leiden tot een langdurig huwelijk.

Nieuwe verzetsdeelnemers richting
Oegstgeest
In de loop van 1943 wordt het illegale netwerk ook ingewikkelder doordat verzetsdeelnemers moeten uitwijken naar andere

delen van het land omdat zij in hun woonplaats te bekend zijn geworden. Anderen
zoeken een goed heenkomen omdat leden
van hun eigen groep zijn opgepakt. Daarnaast worden voor zware klussen ook wel
'specialisten' uit andere dorpen of steden
ingeschakeld.
Zo benaderde Janric van Gilse (zoon van de
componist) in mei 1943 vanuit Amsterdam
een Leidenaar, die hij kende uit communistische kringen. Janric was leider van de
sabotagegroepen van de C P N , die in de
Raad van Verzet (RVV) waren opgegaan.
Op de vraag van Van Gilse of er in Leiden
mensen waren die eventueel bereid zouden
zijn deel te nemen aan gewapende acties,
was het antwoord 'ja'. Dit was het begin
van de R V V te Leiden, die later een daad
zou plegen met noodlottige gevolgen.
In de nazomer van 1943 arriveren in (de
omgeving van) Oegstgeest vier personen,
die een belangrijke bijdrage zullen leveren
aan het verzet in Oegstgeest en omstreken,
namelijk Hendrik van Beest (bijgenaamd
Zwarte Frits), Leesha Bornstein (schuilnaam Liesje Bos), Johannes Post (schuilnaam Hemke van der Zwaag) en zijn broer
Marinus (Evert van der Ham).

Zwarte Frits
H . van Beest, geboren 21 juli 1918 te
Breukelen, is schipper geweest op het directievaartuig 'Oog en A l ' van Rijkswaterstaat.
A l vroeg tijdens de oorlog raakte hij
betrokken bij het verzet. Van lieverlee ontstond er in en om de stad Utrecht een
conglomeraat van illegale werkers, waaruit
zich groepjes vormden, die sabotagedaden
en overvallen pleegden. Zwarte Frits
behoorde tot de 'Oranje Vrijbuiters'. N a
een overval op het distributiekantoor te
Huizen op 20 juli 1943 werd deze groep
opgerold. Twee personen wisten te ontkomen, onder wie Zwarte Frits. Deze leerde
de Oegstgeestenaar Henk Kastein
(Dove Henk) kennen, die contacten onderhield met Talboo en Van Kampenhout te
Oegstgeest. Kastein was student in de farmacie; later zou hij zich te Delft vestigen
als apotheker. Zijn broer, de oudOegstgeestenaar Gerrit Kastein (neuroloog
in Den Haag) was eerder al betrokken bij

Zwarte Frits bij de ingang van bet souterrain
Terweepark 2.

verzetswerk dat bindingen had met de
C P N . Hij opereerde ook in Leiden en
omgeving. Op 19 februari 1943 werd hij in
Delft gearresteerd. Tijdens zijn verhoor
sprong hij, vastgebonden op een stoel, uit
een raam en vond hierbij de dood; van hem
zouden de Duitsers niets te weten komen
over het verzet.
In navolging van zijn broer wijdt
Dove Henk zich, nadat hij zijn studie heeft
moeten staken, nog méér aan het verzet.
Zwarte Frits kent ook
C.P. (Kees) van Koert, bijgenaamd
Zwarte Kees. Deze is afkomstig uit
Vlaardingen; hij zal een belangrijke figuur
worden voor Leiden en Oegstgeest.
Zwarte Frits logeert regelmatig bij
Henk Kastein, die bij zijn ouders woont op
de Terweeweg lb. Volgens zijn persoonsbewijs - gedateerd 20 juli 1943 - heet
Zwarte Frits nu Frits van der Klaauw; zijn
beroep is ordonnance voedselvoorziening.
Op grond van zijn (gefingeerde) beroep
beschikt Zwarte Frits, zo genoemd vanwege zijn uiterlijk (haar, kleding), over de
nodige faciliteiten voor wat betreft reizen
en vervoersmogelijkheden. Hij verblijft
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enige tijd in het huis van broeder
Klaas Kruizinga (Endegeesterstraatweg 22),
maar vindt later een souterrain aan het
Terweepark 2, aan de achterzijde van het
station; het souterrain staat op naam van
Lenie Polderman, die als laborante werkt
op dezelfde röntgenafdeling als Theo Klein
en Dick de Kier. In Oegstgeest wacht
Zwarte Frits, na zijn ervaringen in het
Utrechtse, Den Haag en Amsterdam, een
nieuwe taak; hij gaat deel uitmaken van de
groep Talboo.
Zwarte Frits komt ook in contact met de
Joodse Marcel Keezer, die vluchtte voor
Rauter en enige tijd verbleef bij
Meindert Zaalberg te Leiderdorp; Keezer
heeft inmiddels onderdak gevonden in een
kippenhok in Oud Ade, reden waarom hij
de bijnaam 'Kees-Kip' of 'Kippe-Kees'
kreeg. Ook hij gaat meewerken aan het verzet te Oegstgeest.
Later leert Zwarte Frits via Dove Henk de
bijzonder actieve A . C . (Ad) van Steyn kennen, lid van de Rotterdamse K P
'De Geuzen'. Van Steyn, die te Leiden studeerde, heeft een onderkomen in het Physiologisch Laboratorium te Leiden, waar
door het verzet een noodziekenhuis is ingericht met 18 bedden.
Zwarte Frits heeft veel waardering voor het
werk van Ad van Steyn. Na diens dood hij zou in maart 1945 op 27-jarige leeftijd te
Rotterdam gefusilleerd worden - zal ook de
Oegstgeester verzetsgroep van Talboo de
naam 'De Geuzen' dragen.
Nadien zal er ieder jaar op het graf van
Van Steyn op de erebegraafplaats te
Crooswijk (Rotterdam) op de 4e mei een
bloemstuk liggen van de L K P 'De Geuzen'
Oegstgeest.

Elisabeth (Liesje) Bos
Het Joodse meisje Leesha Bornstein werd
geboren op 18 juli 1922 in Amsterdam. Als
verpleegster werkte zij op diverse plaatsen,
onder andere in het Amsterdamse ziekenhuis 'De Joodse Invalide', waar zij ten
hemel schreiende taferelen meemaakte.
Haar vader, moeder, haar broer Paul en
haar kleine broertje Jackie werden gedeporteerd naar Westerbork. Zelf wist Leesha,
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dankzij enkele wonderbaarlijke ontsnappingen, aan deportatie te ontkomen.
Via haar deelneming aan het verzet komt
zij na allerlei omzwervingen met valse
papieren op naam van Elisabeth Bos in de
zomer van 1943 terecht bij Arie de Koning
en Nel de Koning-Rietveld, die wonen in
een groot hoekhuis aan de Schelpenkade in
Leiden; zij hebben een driejarig Joods jongetje in huis en nog enkele andere onderduikers.
Arie heeft een groentekwekerij.
Nel is in verwachting en vertelt haar buren
dat een dochter van een vriendin uit
Den Haag haar komt helpen in de huishouding. Haar naam is: Liesje Bos.
"Ik kan er niet tegen om opgesloten te zijn
alsof ik in de gevangenis zit", heeft Liesje
gezegd. "Ik zou graag weer actief willen
zijn in het verzet." De martelende onzekerheid over het lot van haar familieleden
geeft haar als geen ander de bezieling alles
te doen wat mogelijk is om Joodse kinderen en volwassenen te redden. Door de
vastberaden indruk die zij maakt wordt zij
koerierster voor Leidse verzetsdeelnemers.
Zij brengt pakjes met onbekende inhoud
van een adres op de Rijnsburgerweg (waar
de ouders van Nel de Koning wonen) naar
de Oude Singel in Leiden. Later zal zij een
rol spelen in het Oegstgeester verzet.

Hemke van der Zwaag/Evert van der
Ham
Johannes Post (Hemke van der Zwaag), een
hoogstaande, gelovige boer, is in de provincie waar hij vandaan komt (Drente) zeer
actief geweest in het verzet. Zijn broer
Marinus (Evert van der Ham), die boerde
in Overijsel, deed nauwelijks voor hem
onder. Een derde broer, Henk Post, is predikant te Rijnsburg.
Toen in Drente en in Overijsel het gevaar
op ontdekking en herkenning te groot
werd besloten zij zich elders in het land in
te zetten.
Johannes en Marinus hebben in eerste
instantie contact gezocht met hun broer te
Rijnsburg. Ze voelen zich hier veilig. De
bevolking lijkt wel één grote verzetsgroep.
Maar Johannes en Marinus willen méér
dan hun benen bij broer Henk onder de

tafel schuiven. H u n werk bepaalt zich de
eerste tijd vooral tot het leggen van contacten. Zij hebben hier maar één man waarop
zij kunnen rekenen. Dat is Jan Wildschut,
een voormalig vlieger van Soesterberg, die
in Drente al deelnam aan het verzet en
meeging naar het westen. Johannes en
Marinus moeten geheel van voren af aan
beginnen. Zij hebben met hun mannen distributiekantoren en raadhuizen overvallen.
Ongetwijfeld zal er in hun nieuwe omgeving ook het nodige werk aan de winkel
zijn.

Oegstgeest actief in het kerkelijk werk.
Niemand kan vermoeden dat de knokploeg
'Post' later als een van de meest vermaarde
knokploegen van het land bekend zal worden.

Geen medische verzorging
Per 23 juni protesteerden 3725 artsen
schriftelijk bij Seyss-Inquart tegen het wegvoeren van Joodse patiënten uit gestichten
en inrichtingen en het steriliseren van
gemengd-gehuwde Joden. Van deze brieven
waren er 1700 ondertekend met naam en
adres. De Duitsers besloten deze 1700 artsen te arresteren. Dankzij obstructie van de
Nederlandse politie werden uiteindelijk
'slechts' 400 artsen aangehouden.
Kort daarop doken vrijwel alle artsen
onder, waardoor de medische verzorging in
het land grotendeels kwam stil te liggen.
Gezien deze uiterst ongewenste situatie wil
Seyss-Inquart de zaak als afgedaan beschouwen, indien de artsen schriftelijk hun verontschuldigingen aanbieden.
De 400 artsen worden vrijgelaten.
Hoeveel artsen een excuus-brief geschreven
hebben is onbekend.

Ambtenaren distributiekantoren
gewaarschuwd

/. A bspoel sluit zich aan bij Marinus Post.

Johannes en Marinus komen in contact
met Talboo en zijn knokploeg. Later
komen zij, via Talboo, in contact met
melkboer P. Linck in de
Van Oldenbarneveltstraat 42. Daar zal een
nieuwe knokploeg worden gevormd, waartoe op een gegeven moment gaan behoren
de Oegstgeestenaar J . Abspoel (uit de
Mors), Piet Maaskant (Johan de Winstraat 51) en Dirk Spoor (Johan de Winstraat 16; hij bracht de broers Dagobert en
Robert Levie onder in de boswachterswoning bij Oud-Poelgeest). Piet Maaskant
heeft nog net de gelegenheid gehad af te
studeren als leraar Engels; hij is nog jong,
woont thuis bij zijn ouders, en is in

Nadat in het land overvallen op distributiekantoren hebben plaatsgevonden, waarbij
ambtenaren geen tegenstand boden, heft de
bezetter een waarschuwende vinger op: in
voorkomende gevallen zal een nauwkeurig
onderzoek worden ingesteld naar de houding van de ambtenaren op de plaats waar
het strafbare feit gepleegd werd. De ambtenaren hebben de plicht "zich energiek en
met succes te verzetten tegen iedere poging
tot sabotage. Waar ook maar de verdenking
bestaat dat ambtenaren in strijd met hun
plicht handelen zullen zij naar een concentratiekamp worden overgebracht".
Johannes Post heeft in Oegstgeest aan de
heer Veen-die dieper in het verzet zit dan
enige Oegstgeestenaar vermoedt-gevraagd
voor hem te onderzoeken of er mogelijkheden zijn overvallen te beramen op de distributiekantoren van Katwijk en Noordwijk.
Zullen er ook in de Bollenstreek overvallen
gaan plaatsvinden?
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Nico Knijnenburg in de gevangenis
Nico Knijnenburg heeft zich met enkele
vrienden voorbereid op de oversteek naar
Engeland. De Noordzee echter is een brede
scheidingslijn tussen Nederland en
Engeland. Maar er zijn immers wegen over
land, via Spanje bijvoorbeeld, waarvandaan

al menige Nederlander de oversteek heeft
kunnen maken.
Nico en zijn kornuiten bereiken het zuiden
van Frankrijk. Maar het plan mislukt. In de
buurt van de Pyreneeën wordt de groep
opgerold. Vanuit de gevangenis te Bayonne
schrijft Nico op 14 augustus 1943 naar
huis:

^pjU^t\

ï t e t * Az en Afi* en £r. en z«s;es, £en levensteken van je zoon Niek. Ik zit hier in 'n prison. Ik ben
uitstekend gezond, vol goeie moed en denk aan jullie. Maak je niet ongerust, ik kan tegen 'n stootje
en ben sterk. Doe als ik met 'n glimlach de sportieve kant bezien. Hier blijf ik niet lang. Hang dit
niet aan de grote klok, ofschoon 't geen schande is. Groet Bep allerhartelijkst. Spoedig weer bericht
van mij. Je kunt terug schrijven. Hartelijke groeten en 'n zoen van Niek."

Ondertussen houden de Duitsers in Café
'Zomerlust' hun beruchte 'kameraadschapsavonden'. Vader Knijnenburg moet
de heren en hun vriendinnen bedienen.
"Zo niet, dan zou het wel eens slecht met u
kunnen aflopen", hebben de Duitsers
gezegd. Knijnenburg heeft geen keus. Maar
bitter is het wel. Zoon Anton in Duitsland.
Zoon Nico in Frankrijk gevangen...

Ook Han Langeler en Henk de Veer
op weg naar Engeland
Voor de oorlog woonde de familie De Veer
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Hofbrouckerlaan nr. 8; vader, moeder,
zoon Henk en zijn tweelingzus Koosje.
Het gezin keerde na een verblijf in Indië in
1934 terug naar Nederland. Henk en
Koosje gingen samen naar de HBS in
Leiden.
In 1939 gingen de heer en mevrouw
De Veer met hun dochter terug naar Indië;
zij maakten de reis met de 'Oranje', de laatste reis die dit schip zou maken.
Henk de Veer bleef in Nederland, om zijn
studie af te maken. Tot zijn voogd werd
benoemd J . C . Spaargaren (Frederik

Hendriklaan 14). Henk maakte zijn
HBS-opleiding af op het Instituut Wullings
te Voorschoten. Daarna ging hij economie
studeren. Maar omdat Henk weigerde de
loyaliteitsverklaring te tekenen, moest ook
hij zijn studie staken.
De familie De Veer was in de Hofbrouckerlaan bevriend geraakt met mevrouw
Ouwehand, die woonde op nr. 2. Mevrouw
Ouwehand was zeer gastvrij. Zij nam
Henk, die enige tijd verbleef ten huize van
zijn voogd, per 27 november 1942 in haar
huis op. Het zou leuk zijn voor Henk op
te trekken met haar eigen zoons Floor en
Dirk.
Floor Ouwehand deed nadien een geslaagde poging om via Spanje naar Engeland te
komen; uiteindelijk zou hij deel gaan uitmaken van het Canadese leger.
Nadien maakten Henk de Veer en zijn
vriend Han Langeler (Laan van Oud
Poelgeest 48) een plan. Ook zij zouden
proberen via Spanje naar Engeland te
komen. Medio 1943 vertrokken ze. Het is
te hopen dat hun reis voorspoediger verloopt dan die van Nico Knijnenburg.

Benauwde momenten voor
Frans Plaizier en slager Van der Zalm
De bestaande schaarste aan vlees heeft aanleiding gegeven tot clandestiene slachtingen
en tot de verkoop van clandestien verkregen vlees. Voor keurmeester J.W.A. de Boer
(Terweeweg 67), verbonden aan het Leidse
Slachthuis, is dat clandestiene slachten een
probleem. Hij weet dat in deze tijd clandestien geslacht wordt om een bedrijf in stand
te houden (slagerswinkel, restaurant);
De Boer heeft daar alle begrip voor en let
in die gevallen niet op. Maar als er een verklikker naar hem toe komt, kan hij de
mededeling niet negeren, omdat men hem
dan van plichtsverzuim zou kunnen
beschuldigen. Als hij merkt dat de verklikker verwacht dat er voor hem 'iets aan zit'
(een stuk vlees dus), stuurt De Boer zijn
zoon Piet om de boosdoeners te waarschuwen voor de controle...
Clandestiene slachters en wederverkopers is
al diverse keren tuchthuisstraf opgelegd.
Slager Van der Zalm uit de De Kempenaerstraat is in gewetensnood geraakt. Het

wordt steeds moeilijker zijn winkel enigszins gaande te houden. Sedert kort kan hij
echter via een nieuwe relatie af en toe een
en ander bemachtigen. Maar waarom moet
hij dat vlees altijd op de meest onmogelijke
tijden ophalen? Dan weer 's avonds laat.
Dan weer 's morgens vroeg. Soms slaat de
angst hem om het hart.
Ook Frans Plaizier is het soms bang te
moede, nu de straffen op het luisteren naar
verboden zenders en het verspreiden van
illegale berichten steeds zwaarder worden.
Op een avond gaat hij naar zijn werkplaats,
in de Juta-loods aan de Terweeweg.
Behoedzaam sluipt hij door de lange gang.
Hij ruikt de geur van zaagsel uit de werkplaats van Andries Nek. Links is een blinde
muur. Aan het einde daarvan bevindt zich
een deur; daarachter is de werkplaats van
Frans. Het zijn twee ruimten naast elkaar,
maar... er is nog een derde ruimte. De wanden zijn van heracliet, geperst materiaal,
dat goed te verzagen is. Frans heeft een uitneembaar paneel van heracliet gemaakt,
waardoor de achterste ruimte niet zichtbaar
is. Hier kan een onderduiker verblijven, die
voor korte tijd een schuilplaats nodig heeft.
Vanavond gaat Frans naar de radio luisteren. Hij schuift het vulmateriaal voor meubilair, dat op de grond ligt, opzij. Het luik,
waaronder de radio verborgen is, komt vrij.
Frans luistert. Is alles stil in de buurt? Nee,
buiten hoort hij gerucht. Een gerucht dat
hij op andere avonden al eerder hoorde.
Gespannen wacht hij tot alles weer stil is.
Hij zou zo graag willen weten waar dat
gerucht vandaan komt. Het duurt lang
voordat hij zich naar buiten durft te wagen.
Dan ziet hij een vormeloze massa liggen,
verborgen onder een groot zeil. Voorzichtig tilt hij een punt van het doek op. Daar
ligt een geslacht kalf! "Dat is geen zuivere
koffie", denkt Frans.
Maar een stuk vlees is in deze tijd een
koningsmaal. Wat te doen? Hij haalt uit
zijn werkplaats een zaag en kijkt om zich
heen. Alles is stil. Hij zaagt twee poten van
het kalf af en gaat naar huis. In de nacht
braden Frans en zijn vrouw het vlees. De
helft gaat naar de buurfamilie Ludlage, met
wie de familie Plaizier veel zaken deelt.
De volgende morgen is Frans weer in zijn
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werkplaats. Het vulmateriaal voor meubilair ligt weer verspreid over de vloer. Het
luik is onzichtbaar. Dan komt slager
Van der Zalm. "Heb jij die poten van dat
kalf gezaagd?" Plaizier houdt zich van den
domme. "Ik weet van niks". Van der Zalm
houdt vol: "Ik weet zeker dat jij het gedaan
hebt".
"Ga dan maar naar de politie", zegt Frans.
E n dat durft Van der Zalm nu net niet aan.

Houtgas en paard en wagen
Wie aan het begin van de oorlog gelachen
heeft om de ontwikkelingen op het gebied
van persgas en met verbazing las dat wellicht allerlei grondstoffen als
generator-voedsel zouden kunnen dienen,
is het lachen vergaan. Benzine is zeer
schaars geworden en het gebruik ervan is
voorbehouden aan de bezetter.
De gemeente Oegstgeest heeft voor haar
onmisbare vrachtwagens en de beide in
1940 nieuw aangeschafte vuilnisauto's generatoren aangeschaft.
Zo rijdt Gerrit Heeren in augustus 1943
met de fraaie Ford V8 op houtgas. Het
hout is afkomstig van gevelde zieke iepen.
Aanvankelijk was het rijden op hout verboden, maar turfcokes is schaars; het gaat per
1 september a.s. op de bon. Houders van
auto's met turfcokesgas-generatoren krijgen
machtigingen; deze kunnen bij de distributiediensten worden ingewisseld tegen bonnen, waarop men turfcokes kan verkrijgen
bij wederverkopers.
Ook de transportbedrijven van
Van der Luyt en van Vollebregt kampen
met problemen. Diverse auto's werden
gevorderd, terwijl ook zij zich moeten
behelpen met generatoren. Chauffeur
Martin Filippo, die bij Vollebregt werkt,
vraagt zich af hoe lang hij zijn werk nog
kan blijven uitvoeren. "De toewijzing van
turf zal onvoldoende zijn en weldra geheel
ophouden", zo weet hij.
Een andere oplossing voor het gebrek aan
brandstof is het gebruik van paard en
wagen. Leen Menken, de melkhandelaar uit
de Van Assendelftstraat, is in het rijke
bezit van enkele paarden. Onder andere
zoon Aad haalt bij de boeren melk op met
paard en wagen. Toon van Beek uit de
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Gerrit Heeren, werkzaam bij de reinigingsdienst, gooit hout bovenin de Ford. Men rijdt op
houtgas...

Deutzstraat, wiens broer Dick op het distributiekantoor werkt, rijdt vaak met
Aad Menken mee op de bok.
Zo verandert het straatbeeld van Oegstgeest
in allerlei opzichten.

"Wederom: Vertrokken met bestemming 'Duitsland'
De heer Salomon Zwarenstein en mevrouw
Truida Zwarenstein-de Jong, beiden midden-vijftigers, ziet men niet meer te
Oegstgeest. Zij woonden Prins Hendriklaan 26. De heer Zwarenstein verdiende
zijn brood als inkoper voor het warenhuis
van zijn broer in Indië. Daarnaast gaf hij
les aan de Middelbare Handelsavondschool
'Kennis is macht' in Leiden. Salomon en
Truida hebben drie kinderen grootgebracht, die al eerder verhuisden naar

andere plaatsen in het land. Zij gingen hun
eigen leven leiden. Hun oudste zoon werd
advocaat. Zo gaat dat met grote kinderen.
De heer en mevrouw Zwarenstein-de Jong
krijgen op 13 september 1943 op het
gemeentehuis een aantekening op hun persoonskaart: 'Vertrokken naar Duitsland'.
Op 27 augustus 1943 werden beiden omgebracht in Auschwitz.

terwijl de inventaris van de scholen wordt
verrijkt met brandblusmiddelen.
In toenemende mate geeft de bezetting van
de posten van de luchtbeschermingsdienst
een probleem. Veel mannen zijn vertrokken, anderen lopen het gevaar gepakt te
worden. H u n plaatsen kunnen slechts met
moeite opgevuld worden.

Luchtbeschermingsdienst - voorlichting en oefening

Het leven op de Oegstgeester geestgronden
is er niet gemakkelijker op geworden. Maar
er zijn Oegstgeestenaren die er veel slechter
aan toe zijn. Zij verkeren in gevangenschap.
Brieven en/of pakjes zijn vaak de enige
lichtpunten in hun leven.
Op 11 oktober 1943 schrijft Nico
Knijnenburg vanuit Compiègne een brief
naar zijn familie, en een dag later stuurt
Paul van Eisen vanuit Stanislau een briefkaart aan zijn broer Joop, die in
Scheveningen tot eenzame opsluiting is veroordeeld.

Brieven en Rode Kruis-pakketten

De luchtbeschermingsdienst te Oegstgeest
gaat voorlichtingsavonden houden voor de
burgerbevolking, die een verplichtend
karakter hebben. Met name voor scholen
en kerken worden voorschriften opgesteld;
op de scholen houdt men enige malen oefeningen, waarbij vooral aandacht wordt
besteed aan het in veiligheid brengen van
leerlingen bij eventuele calamiteiten. Per
school krijgen enkele onderwijskrachten de
verplichting een EHBO-cursus te volgen,

Compiègne, 11 Oct. 1943
Lieve Vader, Moeder en alle broers en zusjes.
Hoe gaat 't met U sinds de laatste 3 maanden? Ik hoop dat u niet boos op mij bent Moeder, dat ik
zo heb gehandeld. U en Pa hoeven zich helemaal niet ongerust te maken, want ik ben goed gezond.
U begrijpt dat ik niet zo dik meer hen als enige maanden geleden, maar ik denk steeds maar: ik
leef nog.(...)
Ik zou wel graag weer thuis zijn, en toch kan ik niet zeggen, dat ik niet goed gehandeld heb. Dat is
werkelijk troost voor mij, en ook voor U. Hopelijk zie ik Uallen spoedig terugf...)
Hartelijke groeten, Vader, Moeder, Bep, en alle anderen.
Niek.
Kriegsgefangenenlager
Datum: 12 Octoher 1943
Beste Joop. Hoe maak jij het daar in de eenzaamheid?(...)
Wij krijgen hier regelmatig Amerikaanse R. Kruispakketten, met verbazend goeie inhoudf...)
Een stevige poot, tot ziens.
Paul.

De kaart is, zoals blijkt uit de aantekening
aan de voorzijde (27/XI), wel enige tijd
onderweg geweest.
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Een briefkaart van Paul van Eisen uit Stanislau aan zijn broer Joop in Scheveningen (zie aantekening onder 'Holland':
eventueel leiden over Binnenhof 4 den Haag).

Ook Han Langeler en Henk de Veer
in Compiègne
Twee andere Oegstgeestenaren ondergingen
hetzelfde lot als Nico Knijnenburg. Ook de
Engelandvaarders Han Langeler en
Henk de Veer werden gepakt, bij de
Frans-Spaanse grens, en in Compiègne
geïnterneerd. Hiervandaan worden zij op
transport gesteld naar het kamp Buchenwald. De reis gaat per trein; onderweg weet
Han Langeler via een opening in de vloer
te ontsnappen. Henk de Veer komt in
Buchenwald terecht. Hij wordt onder de
grond tewerkgesteld in de zoutmijn 'Dora'
en krijgt last van zijn longen. Han Langeler
bereikt uiteindelijk Engeland, na een reis
van negen maanden.

Ook ver van huis
Een andere Oegstgeestenaar, die ver van
huis is geweest, is Hans Grün, de zoon van
de leraar Duits van de rooms-katholieke
M U L O voor jongens aan het
Vrouwenkerkplein in Leiden. A l kort na de
capitulatie ging hij naar Engeland. Zijn
ouders (Endegeesterstraatweg 8) hebben
hem sedertdien niet meer gezien. Weten zij
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dat Hans in dienst is bij de inlichtingendienst Military Intelligence (MI-6)?
In oktober 1943 waagt Grün het voor een
tijdelijk verblijf naar zijn vaderland terug te
keren. Het lukt.
Maar als hij terug wil naar Engeland valt
hij in Duitse handen. In plaats van naar
Engeland gaat hij naar Scheveningen.
Vught. Utrecht. E n tenslotte naar
Duitsland, waar hij in diverse gevangenenkampen zal verblijven.

9 november 1943-overval distributiekantoor Oegstgeest
Aan het begin van de maand november is
Johannes Post in Oegstgeest geweest om
een 'karweitje' op te knappen. Hij heeft
regelmatig contact met de groep Talboo.
Van de heer Veen heeft hij vernomen dat
een knokploeg uit het Noordhollandse
Koog-Bloemwijk een overval voorbereidt
op het distributiekantoor te Oegstgeest. De
zaak verkeert in een vergevorderd stadium.
Zwarte Frits is benaderd door
Kees van Koert (Zwarte Kees), die hij kent
van andere verzetsactiviteiten. Zwarte Kees
heeft in Leiden een eigen knokploeg met

diverse sub-groepen om zich heen verzameld. Hij verblijft op de zolder van het
winkelpand van Nolet (herenmodezaak) op
de Botermarkt, óf op het adres Kooihof 21
bij de heer en mevrouw Van Vliet-Pardon,
beiden actief in het verzet. Mevrouw
PW. van Vliet-Pardon heeft regelmatig contact met mevrouw Talboo.
Kees van Koert sprak op de Botermarkt
met Zwarte Frits over de overval. "We hebben mannen nodig voor de daadwerkelijke
overval, maar ook mannen die een cordon
vormen in en om het Wilhelminapark".
Zwarte Frits is in Oegstgeest mensen gaan
werven voor dit karwei. De heer Veen heeft
op zijn beurt mannen gevraagd een cordon
te vormen. Totaal waren er nog twaalf a
vijftien man nodig om de klus te klaren.
In de woning van broeder Klaas Kruizinga
hebben voorbereidende besprekingen
plaatsgevonden. Degenen die aan de overval
zullen deelnemen, of het cordon zullen
vormen, kennen elkaar niet allemaal.
Bram van der Horst uit de Duivenvoordestraat is door de heer Veen gevraagd een
plaats in het cordon in te nemen. Maar hij
weet niet hoe de anderen bij de zaak
betrokken zijn geraakt. De Leidenaren
Hans Josemans (Merelstraat),
Piet Kuivenhoven (Leliestraat), de
Oegstgeestenaren Maus Cosijn, Theo Fles,

p het distributiekantoor. Rechts Harry Commijs (kassier waardemateriaal), links
ick van Beek (plaatsvervangend hoofd) en in het midden Anneke van Fraassen (secretaresse
'tl de heer Vroom).
0 het boek in de standaard rechts staat: 'Overheidsmaatregelen op economisch gebied'.

Theo de Josselin de Jong,
Herman van Oordt en Martin van Strien.
Aad Menken is gevraagd door
Toon van Beek. Hoe de contacten met de
knokploeg van Koog-Bloemwijk zijn ontstaan, is de meesten evenmin bekend.
Weliswaar verdeelt de L K P dit soort zware
klussen vaker over diverse knokploegen,
maar de Oegstgeester K P is nog niet bij de
L K P aangesloten. Is Reinier van
Kampenhout, die veel contacten heeft met
verzetsmensen in het Noordhollandse,
benaderd? O f benaderde Van Kampenhout
- omgekeerd - de knokploeg te
Koog-Bloemwijk?
De wereld van het verzet is als een grijze
mist, waaruit voortdurend nieuwe personen
opduiken. Zo komen ook de mannen uit
Koog-Bloemwijk naar Oegstgeest. Vogels
van diverse pluimage. Harm Gerssen (vishandelaar uit Urk), Willem van de Kamp
(chauffeur, afkomstig uit Arnhem),
Jacobus Heijdra (controleur en voormalig
politiebeambte, afkomstig uit Den Haag),
de stuurman Albertus Hommerson (geboren in Culemborg) en Rem (zoon van een
houthandelaar uit het Noordhollandse).
Het is niet de eerste keer dat de betrokkenen pas op het laatste moment weten wie
er bij een overval of een sabotagedaad
betrokken zijn. E n vaak dan nog kennen ze
eikaars namen niet. In sommige gevallen
zullen zij die pas veel later, of helemaal
nooit weten.
Deze veelal zwakke kennis van eikaars achtergronden en activiteiten is de kracht van
het verzet. De overval gaat dóór.
Op de avond van de 9e november 1943 plegen zeven a acht mannen, gewapend met
pistolen, een overval op het raadhuis en het
distributiekantoor.
Eerst bellen zij aan bij het pension van
J . H . (Harry) Commijs, de kassier waardemateriaal, die om circa zes uur is thuisgekomen. Hij woont bij de dames
Couwenhoven (Prins Hendriklaan 11).
Een van de overvallers meldt zich als
Amsterdamse beambte van de recherche.
"Het is u zeker bekend dat zich op het distributiekantoor onrechtmatigheden hebben
voorgedaan?" zegt hij. " U moet direct mee
naar het kantoor".
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Op dat moment legitimeert een tweede
persoon zich als beambte van de
Sicherheitsdienst; hij draagt het gevreesde
uniform. Harry Commijs gaat mee. Goed
en wel buiten gekomen worden hem twee
revolvers in de zij gedrukt en de twee mannen duwen hem naar een auto, die ongeveer 30 m verderop staat. Daarin zitten nog
enkele mannen. Manus van der Luyt, de
zoon van de expediteur, is de chauffeur. Ze
nemen Commijs mee en rijden twee uur
met hem door het dorp. Tijdens de rit worden verschillende medeplichtigen bezocht,
die op diverse punten zijn uitgezet. Het
hele Wilhelminapark is omringd door een
cordon van gewapende mannen. O m acht
uur komen de overvallers naderbij, op het
moment dat op het politiebureau (gevestigd
in het raadhuis) de wacht wordt afgelost.
Na acht uur 's avonds zijn daar meestal
niet meer dan twee agenten aanwezig. "Dat
moeten de overvallers allemaal precies
geweten hebben", denkt Commijs, die niets
van de op handen zijnde overval wist.
Op dat moment meldt melkhandelaar
Leen Menken zich bij het bureau omdat
hem een baal gort ontstolen is. "Kom maar
verder", zegt brigadier A . Koot. Nauwelijks
is hij uitgesproken of er treden hem enkele
mannen tegemoet, die zeggen aangifte te
willen doen van een verloren portefeuille.
Dan treden zeven a acht man naar voren.
"Handen omhoog", roepen zij en onder
bedreiging met revolvers, waarbij Koot een
schampschot in zijn arm oploopt, worden
brigadier Koot en veldwachter C.J. van der
Aar opgesloten in de cellen onder het raadhuis. Ook Leen Menken gaat de cel in.
Hierna wordt Arie Zonneveld, die bewakingsdienst vervult op het distributiekantoor, om de tuin geleid. Een van de overvallers laat Van der Aar onder bedreiging
opbellen. "We komen even langs", zegt hij
tegen Arie Zonneveld. "De verduistering is
niet in orde. Doe de deur even open".
Niet Van der Aar, maar de overvallers
lopen naar het witte pand aan de overzijde
van het Wilhelminapark, met Commijs in
hun kielzog. Ze worden binnengelaten.
Commijs wordt gedwongen de kluis te openen. De overvallers nemen een grote partij
bonkaarten mee. Voor zij vertrekken wordt
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Arie Zonneveld in de kluis van het distributiekantoor opgesloten. Voor Commijs is
daar geen plaats meer; hij wordt naar een
van de cellen onder het raadhuis gebracht.
Ondertussen is gemeentebode Jacob van
der Luit vanuit zijn dienstwoning in het
raadhuis naar boven gekomen. Hij wordt
gedwongen de sleutel van de kluis van het
raadhuis af te geven, zodat hieruit nog een
aanzienlijke hoeveelheid blanco persoonsbewijzen en stamkaarten, en een bedrag
van ƒ 1.500,- worden meegenomen. Ook
Jacob van der Luit gaat de cel in.
Het wordt stil in het Wilhelminapark. De
stilte duurt echter maar kort, want tegen
tien uur arriveert nachtwaker Piet de Wit
bij het politiebureau. Terwijl hij zijn fiets
onder het raadhuis stalt hoort hij zijn naam
roepen. Tot zijn ontsteltenis ontdekt hij de
gevangenen. Zij worden spoedig bevrijd,
evenals Arie Zonneveld.
Hierna wordt een telex-bericht gezonden
naar het politiebureau te Leiden en arriveert de echte Sicherheitsdienst.
Onwetend van dit alles vergezelde Dick van
Beek, plaatsvervangend hoofd van het distributiekantoor, die avond Willem Collee
bij een fietstocht. Waarom? Nadat
Warmond, Voorhout en Leiderdorp deel
uitmaakten van de distributiekring
Oegstgeest werd de uitreikploegen, waartoe
Van den Ameele en Collee behoorden,
gevraagd tijdens hun tochten gegevens te
verzamelen over het doen en laten van de
Duitsers in de regio. Het was van belang te
weten wat zij uitvoerden. E n met enige
oefening kon men aan de hand van kragen
en petten zien welke Duitse legeronderdelen zich op bepaalde plaatsen ophielden.
N a afloop van de fietstocht van deze
9e november ging Dick van Beek nog even
met Willem Collee mee naar huis.
Leen Menken, die zich - na uit de cel te
zijn bevrijd - naar zijn huis in de Van
Assendelftstraat spoedde, heeft inmiddels
het hele verhaal in geuren en kleuren vertelt. Zoon Aad gaat zijn vriend Toon van
Beek, die vaak bij hem op de bok zit, van
de gebeurtenissen op de hoogte stellen. E n
Toon van Beek rept zich naar het huis van
Collee, waar hij zijn broer Dick en Willem
Collee de boodschap brengt: "Ze hebben

het distributiekantoor overvallen! I k dacht
dat jullie het wel weten moesten".
Van Beek en Collee zijn niet blij met deze
mededeling, integendeel. Dankzij onderlinge samenwerking bij het vervalsen van de
administratie waren de medewerkers van
het distributiekantoor er in geslaagd 'achterom' duizenden bonnen aan het verzet
toe te spelen. "Dat was waarschijnlijk een
betere methode", menen zij. "Ook duurzamer. N u zal de aandacht van de bezetter op
Oegstgeest gevestigd zijn en mogelijk zullen er zelfs arrestaties worden verricht".
Later zal blijken dat buit werden gemaakt:
circa 14.000 bonkaarten, 283 persoonsbewijzen, 1461 zegels voor persoonsbewijzen,
ƒ 1.447,46 in contanten, drie revolvers en
een gummistok. Een deel van de bonkaarten en de persoonsbewijzen wordt toegewezen aan Johannes Post.

9 november 1943-een briefkaart voor
Diny Pinto geretourneerd
Zus van der Kaaij heeft een briefkaart aan
haar vriendin Diny Pinto geschreven. Diny,
die zich met Klaas Bal te veel in de openbaarheid vertoonde, is in september opgepakt. Ook haar broertje Bernard. Eerst
hielden mannen van de SD hen gevangen in
het grote herenhuis op de Tweerts de
Landastraat in Arnhem. Zus kent dat huis.
Ze verbleef er zelf veertien dagen, omdat ze
gesnapt werd met bonkaarten.
Het heeft haar veel moeite gekost te achterhalen waar Diny en Bernard verbleven.
Maar uiteindelijk is ze in het bezit van hun
nieuwe adres gekomen. Lager Westerbork,
Hooghalen, Post Assen.
"Het heeft lang geduurd voor ik je adres

Een briefkaart voor Diny Pinto...

heb kunnen achterhalen", schreef
Zus van der Kaaij. Ze heeft de kaart snel
gepost. Met het poststempel 'Leiden' ging
de kaart richting Westerbork.
Op de 9e november 1943 wordt de briefkaart in Assen wederom voorzien van een
poststempel en komt als onbestelbaar terug
in Oegstgeest. Iemand heeft erbij geschreven 'Barak 63'. E n er staat nu een stempel
op: 'Geprüft'. Maar Diny is niet meer in
Westerbork.
Vader E l i en moeder Sophie zijn voor niets
uit hun schuilplaats gekomen, toen zij
hoorden dat Diny en Bernard opgepakt
waren. Zij hebben zichzelf gemeld. E l i en
Sophie wilden bij hun kinderen zijn.
Desnoods in het kamp Westerbork.

Slachtoffers Oegstgeester bevolking in de periode 31 juli 1942 - 9 november 1943
O p 25 november 1942 overleed te T r i e r door een noodlottig ongeval Jacobus Gerardus Lipse, monteur/machinist,
in de leeftijd van 40 jaar.
-

O p 27 november 1942 overleed Hendricus Simon Cornelis Fles in het kamp Oranienburg i n de leeftijd van 22 jaar.

-

O p 3 januari 1943 overleed Marinus Cornelis Jelier i n het kamp Neuengamme i n de leeftijd van 48 jaar.
O p 25 januari 1943 overleed in of in de omgeving van A u s c h w i t z Betsy Kooperberg-Boasson i n de leeftijd van
84 jaar. Z i j werd verpleegd i n Sanatorium 'Rhijngeest'.

-

O p 9 april 1943 overleed te Sobibor Aleida Maria Goudsmit-Cohen in de leeftijd van 70 jaar.
O p 30 april 1943 overleden te Sobibor
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Elisa Alida Lioni-Goldschmidt in de leeftijd van 72 jaar. Z i j verbleef vanaf 1 januari 1931 in het Sanatorium
'Rhijngeest'.
Baruche Pinto in de leeftijd van 79 jaar.
Rosalie Pinto-Juchenheim in de leeftijd van 79 jaar.
O p 8 mei 1943 overleed in de strafgevangenis te Vught Charlotte de Lange in de leeftijd van 73 jaar.
O p 18 mei 1943 werd te Utrecht gefusilleerd Charles O l k e van der Plas i n de leeftijd van 22 jaar.
O p 21 mei 1943 overleden te Sobibor
A m a l i a Sophia Cohen i n de leeftijd van 37 jaar. Z i j verbleef voordien in de Psychiatrische Inrichting 'Ende
geest'.
Levie E m a n u e l F r u i t m a n in de leeftijd van 66 jaar. H i j verbleef vanaf 19 december 1917 in de Psychiatrische
Inrichting 'Endegeest'.
Maurits van Gelderen in de leeftijd van 55 jaar. H i j verbleef vanaf 27 april 1903 in de Psychiatrische Inrichting
'Endegeest'.
Froukje V a n Rood-Zand in de leeftijd van 55 jaar. Z i j verbleef vanaf 1 maart 1933 i n de Psychiatrische I n r i c h
ting 'Endegeest'.
O p 1 juli 1943 werd te Overveen gefusilleerd Auguste C h r é t i e n Joseph Reitsma in de leeftijd van 20 jaar.
O p 27 augustus 1943 overleden te A u s c h w i t z
Salomon Zwarenstein i n de leeftijd van 56 jaar.
T r u i d a Zwarenstein-de Jong in de leeftijd van 57 jaar.
O p 24 september 1943 overleden i n de omgeving van, respectievelijk in A u s c h w i t z
Goldine S c h ö n t h a l - v o n der W a l l in de leeftijd van 66 jaar.
Sara S c h ö n t h a l in de leeftijd van 38 jaar.
Tussen 19 oktober 1943 en mei 1945 overleed i n Polen, Duitsland of Tsjecho-Slowakije Eliazar Pinto in de leeftijd
van (vermoedelijk) 50 jaar.
O p of omstreeks 22 oktober 1943 overleden i n of in de omgeving van A u s c h w i t z
Sophie P i n t o - S c h ö n t h a l in de leeftijd van 44 jaar.
D i n a R u t h Pinto i n de leeftijd van 18 jaar.
Bernard Pinto in de leeftijd van 12 jaar.
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