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5 D E C E M B E R

Dolle Dinsdag
Op dinsdag 5 september 1944 verspreidt
zich het gerucht dat de Duitse capitulatie
op til is. Officieuze berichten melden dat
Breda, Eindhoven en Tilburg bevrijd zijn.
Is het waar?
De geruchten als zouden de geallieerden
snel optrekken brengen paniek teweeg bij
de Duitsers, maar ook bij vele
Duits-vriendelijke Nederlanders. Een groot
aantal NSB'ers kiest het nagenoeg leegstaande kamp Westerbork als doorgangshuis; hiervandaan willen zij proberen naar
Duitsland te vluchten. Zo snel mogelijk.
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Een Oegstgeester NSB'er stuurt zijn vrouw
naar familie in Duitsland. Hier wordt de
grond te heet onder de voeten. Daar zal ze
veilig zijn.
Tegen het middaguur gaat het als een
lopend vuurtje: "Rotterdam is bevrijd". De
mensen worden dol van blijdschap. Veel
inwoners van Oegstgeest gaan naar de
nieuwe grote weg. Op het viaduct staan zij
klaar met bloemen, sommigen zelfs met
gebak, om de bevrijders te verwelkomen.
Op diverse plaatsen in het dorp heeft men
de vlaggen uitgestoken. Ook in Leiden. De
mensen dansen en hossen daar door de
straten. Nederland is bijna verlost van de
gehate Duitse bezetters en hun
Nederlandse geestverwanten. Het wordt
een dolle dag, deze dinsdag in september,
die de geschiedenis zal ingaan als 'Dolle
Dinsdag'.
De teleurstelling, als blijkt dat de vreugde
te voorbarig is geweest, is niet te beschrijven.

Ontruiming kamp Vught

Het zogenoemde 'Menken '-jasje met het nummer H100673, dat Joop van Eisen droeg in
Sachsenhausen.

Als gevolg van de paniek die is uitgebroken
onder de Duitsers wordt kamp Vught in
allerijl ontruimd. Totaal 3500 gevangenen
worden op transport gesteld. De vrouwen
gaan naar het kamp Ravensbrück, de mannen naar Oranienburg/Sachsenhausen,
deels op 5 september en deels de dag daarna. Onder hen bevinden zich de
Oegstgeestenaren Arie van Egmond,
Joop van Eisen en Paul Segaar, die pas op
24 augustus vanuit Rotterdam in Vught
arriveerde.
Het zogeheten Holland-transport zal op
8 en 9 september in Sachsenhausen arriveren. De nieuw aangekomen gevangenen
krijgen een nummer (voorafgegaan door de
' H ' van 'Holland'), waaruit is af te lezen
dat zij uit Vught komen. Het nummer van
Joop van Eisen is H 100673, dat van Paul
Segaar H 101006. Laatstgenoemde wordt
tewerkgesteld bij een buitencommando,
'Klinker' genaamd, een steengroeve.
Arie van Egmond ontmoet in Sachsenhausen zijn twee broers, en Joop van Eisen
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ontdekt dat de Oegstgeestenaar Koos
Veenstra, in mei 1941 gearresteerd bij een
poging om naar Engeland over te steken,
óók in Sachsenhausen verblijft. Veenstra
was een kijkje gaan nemen in de grote
loods van de zg. Heinkel-fabriek, waar
getracht werd de enorme invasie gevangenen op te vangen. "Misschien waren er
bekenden bij?"
Zo vonden Joop van Eisen en
Koos Veenstra elkaar, en zij blijven bijeen,
evenals de gebroeders Van Egmond.
Veenstra, die al langere tijd in Sachsenhausen verblijft, heeft een lager nummer:
H 73525. Voorts onderscheiden de
gevangenen zich van elkaar door gekleurde
driehoekjes; rood is de kleur voor politieke
gevangenen, groen voor misdadigers, zwart
voor zigeuners, rose voor homosexuelen en
paars voor Jehova's getuigen.
De voorraad gevangeniskleding (blauw-grijs
gestreepte jasjes) is door het toegenomen
aantal gevangenen niet toereikend. De
nieuw-aangekomenen moeten echter toch
hun eigen kleding afstaan en krijgen een
willekeurig jasje. Joop van Eisen krijgt een
grijs jasje, dat hem de jasjes van de melkventers van Menken uit Oegstgeest in
herinnering brengt; Van Eisen en Veenstra
spreken daarom van het 'Menken'-jasje.

Driemanschap naar Dieburg
Dolle Dinsdag heeft ook consequenties
voor Gijs van den Ameele, Dick van Beek
en Willem Collee. Terwijl Klaas Veen in
Utrecht blijft wordt het driemanschap van
Utrecht naar de strafgevangenis te Dieburg
(nabij Darmstadt) getransporteerd. Zij
komen terecht in Lager I , de afdeling voor
de tewerkgestelden. Het werk is zwaar. In
Darmstadt moeten zij bomkraters dichtgooien. De strafgevangenen moeten zelf
grote 'soep'-ketels en kisten met brood van
Dieburg naar Darmstadt sjouwen. Ook
worden ze tewerkgesteld in een steengroeve. Dat betekent blokken steen
vervoeren in kiepkarretjes.
Collee raakt steeds meer verzwakt, alhoewel zijn vrienden hem zo veel mogelijk tot
steun proberen te zijn.
Maar wie in Lager I vertoeft is er nog redelijk aan toe. In Lager I I bevinden zich zie-
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ken, die niet meer kunnen werken, en weinig overlevingskansen hebben.

Binnenlandse Strijdkrachten
Bij koninklijk besluit d.d. 5 september
1944 worden de grootste Nederlandse
verzetsorganisaties (Orde Dienst, Landelijke Knokploegen en Raad van Verzet)
gebundeld tot Binnenlandse Strijdkrachten
(BS). Ook het Nederlands
Vrij(willigers)-corps, waartoe de Leidenaar
en oud-ASC-honkballer Alex van Leeuwen
en de Oegstgeestenaar Herman Ginjaar
behoren, gaat op in de BS.
De leden van deze organisaties worden
vanaf dat moment geacht te behoren tot de
Koninklijke Landmacht met alle rechten en
verplichtingen van dien. De bevelhebber
van de Nederlandse Strijdkrachten, prins
Bernhard, wordt ook commandant van de
BS.
De Binnenlandse Strijdkrachten stellen
zich ten doel: 1) de geallieerde opmars te
vergemakkelijken, 2) op het kritieke
moment de vijand desorganiseren door
guerillastrijd, 3) waar mogelijk sabotage
verrichten zonder daarbij de eventueel
oprukkende hoofdmacht hinder te
bezorgen, 4) het handhaven van rust en
orde.
Door het ontbreken van een landelijk
aangesloten knokploeg in Oegstgeest komt
de Landelijke Organisatie voor hulp aan
Onderduikers (LO) hiervoor in de plaats.
Veel KP'ers van de zogeheten vrije knokploegen, maar ook LKP'ers, hebben moeite
met de nieuwe 'driehoek', reden waarom
zij zich niet bij de BS willen aansluiten en
tot de bevrijding hun eigen weg gaan. Dit
geldt ook voor de Oegstgeester knokploeg,
alhoewel deze op een later tijdstip een L K P
wordt (De Geuzen); deze zal zich pas bij de
bevrijding aansluiten bij de BS, al worden
wel contacten onderhouden met de vier
BS-secties die in Leiden van de grond
komen. Een belangrijke contactpersoon
blijft Zwarte Kees (Kees van Koert), die de
medewerking van Zwarte Lrits inriep bij de
overval op het Oegstgeester distributiekantoor. Daarnaast onderhoudt mevrouw
Talboo in verband met de verspreiding van
bonkaarten nog steeds contact met

"Zij moeten armbanden gereed maken in een zelf vast te stellen kleur waarop in elk geval met duidelijke letters bet woord Oranje moet voorkomen ". Hier de
xrmband die te Oegstgeest door de BS werd gedragen conform de aansporing van prins Bernhard op 3 september 1944 via Radio Oranje (kleuren
groen-oranje-groen).

mevrouw RW. van Vliet-Pardon. Zij en
haar man behoren tot de groep van
Zwarte Kees.
De Talboo-groep en de sub-groepen daarvan, die langzamerhand ontstaan, krijgen
deels wapens van het Leidse verzet en zorgen deels zelf voor een wapenarsenaal. De
leden van de Sanders-groep, die ten tijde
van de bevrijding orde en rust zullen handhaven, worden na de oprichting van de BS
door de Orde Dienst van door droppings
verkregen wapens voorzien en krijgen via
bemiddeling van commandant Sanders ook
extra voedsel.

Eerste V2's gelanceerd
De V2 is operationeel... Het is een 14 m
lange raket die een springlading van een
kleine duizend kilo in de neus heeft. Het
wapen kan een snelheid van 5400 km per
uur bereiken (sneller dan het geluid) en
stort van zeer grote hoogte neer zodat
het - anders dan bij de veel langzamere en
kleinere V I - niet door vliegtuigen kan
worden onderschept.

Begin september is in Wassenaar op het
door de Wehrmacht in beslag genomen
Landmachtcomplex aan de Maaldrift (later
'VERI'-MEOB-vestiging Wassenaar) een
colonne van 35 vrachtwagens gearriveerd.
Hieronder bevond zich een aantal zg.
Meiller-combinaties; trucks met oplegger
waarop de circa dertien ton zware raketten
werden vervoerd, in verticale stand werden
gebracht en waarvan zij konden worden
afgevuurd. Omdat deze plaats tamelijk
goed zichtbaar was werd de colonne kort
nadien verplaatst naar het enkele kilometers verder gelegen koninklijk domein
'Raaphorst', welk landgoed, met het aangrenzende 'ter Horst', daarna als verzamelpunt in gebruik zou blijven.
De raketten komen aan bij het station van
de Hollandsche Electrische Spoorweg
Maatschappij (HESM) aan de Herensingel
te Leiden, waar ze door een grote loopkraan op de Meillers worden geladen en
vandaar naar Wassenaar worden vervoerd.
Vanaf de Koekoekslaan te Wassenaar
worden op 8 september 1944 de eerste twee
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V2's afgevuurd; zij komen neer in
Engeland.
De raketwapens zullen zich vooral richten
op Londen, maar ook op Antwerpen. Lang
niet alle lanceringen lukken. Tot in de
wijde omtrek, ook in Oegstgeest, is het
geluid van de start te horen. Soms houdt
dat geluid plotseling op en volgt er een
enorme klap. Dan is de V2 op of vlak
boven de grond ontploft. Andere V2's
komen wel omhoog, maar gaan slingeren.
Ze nemen een verkeerde koers of duiken
plotseling omlaag. Maar vele bereiken wel
(de omgeving van) het doel.

Overlijden Jan van Gilse
De componist Jan van Gilse werd in
augustus 1944 opgenomen in het
Diaconessenhuis. Op 8 september overlijdt
hij aan een zg. zachte vorm van kanker in
de buik. Koster Leenden van Nieuwkoop
doet bij de gemeente Oegstgeest aangifte
van het overlijden van Johan Willem
Dudok van Heel, de schuilnaam van Van
Gilse; onder die naam werd hij ook in het
Diaconessenhuis verpleegd. Op
12 september wordt Jan van Gilse onder
zijn schuilnaam begraven bij het Groene
Kerkje. Pas op 1 oktober 1945 zal Mies
Rooseboom bij de gemeente Oegstgeest
aangifte doen van het overlijden van Van
Gilse onder diens eigen naam.
Later zal beeldhouwer Mari Andriessen
- schepper van 'De Dokwerker' - voor
Van Gilse's graf een monument maken:
een man die geveld is, met in de ene hand
een lier, terwijl uit zijn andere hand een
zwaard glijdt.
De Nederlandstalige opera 'Thijl' wordt
beschouwd als Van Gilse's levenswerk. Een
ander (niet geheel voltooid) muziekstuk is
het declamatorium 'Rotterdam', een in de
oorlog geschreven compositie rond het
gedicht van Jan Prins, dat begint met
"Te Rotterdam ben ik geboren, onder de
adem van de Maas".
Een andere musicus, de pianist Eberhard
Rebling, belooft korte tijd later Van Gilse's
vrouw te zullen steunen in haar strijd voor
het behoud van Van Gilse's muziek. Pianist
Rebling bevindt zich namelijk zéér dichtbij, maar dit is in de Dorpsstraat nog niet
bekend.
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Stokhuijzen en Vromans gefusilleerd
Begin september zijn Piet Vromans en
Wim Stokhuijzen, die actief waren in het
Leidse verzet, door de Landwacht
gearresteerd. Enkele dagen later, op
9 september 1944, worden beiden door de
SiPo bij het Warmonderhek in de rug neergeschoten.
Op Oegstgeester grondgebied, enkele
honderden meters van de plaats waar hun
vrienden Herman Ginjaar en Piet van
Manen na de bevrijding deel zullen uitmaken van de Oegstgeester BS, overlijden
zij: Pieter Vromans, geboren te Leiden en
wonende te Zoeterwoude, oud 22 jaar, kantoorbediende bij Van Gend & Loos, en
Willem Lrederik Stokhuijzen, geboren en
wonende te Leiden, oud 18 jaar, zonder
beroep.

Piet Vromans, op 9 september 1944 gefusilleerd bij het
Warmonderhek, evenals zijn kameraad Wim Stokhuijzen.

Aangifte van overlijden wordt wederom
gedaan door Leendert van Nieuwkoop. De
jonge mannen worden begraven op het
kerkhof van het Groene Kerkje.

Koeriers- en Inlichtingendienst R R
(Rolls Royce)
Een organisatie, die na Dolle Dinsdag een
belangrijke rol gaat spelen in het verzet, is
de R R , de 'Rolls Royce' onder de koeriersen inlichtingendiensten. Alhoewel er
slechts incidenteel sprake is van contact
met de Binnenlandse Strijdkrachten, kreeg
de dienst deze eervolle naam door toedoen
van 'Delta C ' , de driedelige top van de
verzetsgroepen, van lieverlee geïntegreerd
in de BS.
De R R heeft een hoofdkantoor in
Amsterdam, kent gewestelijke directies, en
plaatselijke directeuren. Te Oegstgeest is
dat de 42-jarige H . A . E . van Tongeren
(Emmalaan 65, later Emmaplein 12). Van
Tongeren is keurings-veearts; hij is
adjunct-directeur van het Leidse Slachthuis.
Van Tongeren is ook plaatselijk leider van
de Landelijke Organisatie voor hulp aan
Onderduikers (LO).
De R R volgt het frontverloop en verschaft
gegevens op militair en civiel terrein, die
worden gevraagd door het commando van
de BS, de geallieerden of de Nederlandse
regering.
Allerhande feiten kunnen in de praktijk
van belang zijn: het leven van de burgerij,
de handel en wandel van bestuursorganen,
de politieke gezindheid van diverse
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personen, de plaats van de verzetsbeweging,
en natuurlijk de militaire situatie.
Het is de medewerkers van de R R
verboden lid te zijn van een plaatselijke
verzetsorganisatie. Van Tongeren onderhoudt wel contacten met Talboo (die
schuin tegenover hem woont), maar zij
ontmoeten elkaar incidenteel. Ook zijn de
leden van de R R verplicht hun dagelijkse
bezigheden zo veel mogelijk te blijven
uitvoeren, zodat zij geen argwaan wekken.
Dit betekent dat Van Tongeren al het werk
voor de R R in de avonden en in de
nachtelijke uren moet uitvoeren. Voor de
R R werken ook Elly Belgraver
(Willem de Zwijgerlaan 41, dochter van
een in Polen geïnterneerde beroepsofficier),
mevrouw De Groot-Nauhuys
(Rhijngeesterstraatweg), Jeanne Krieger
(Koninginnelaan 14, dochter van de
conservator van het Museum voor Volkenkunde), Paulien Reitsma (dochter van de
directeur van het Slachthuis) en
Annetje Slagter (Rijnsburgerweg, dochter
van de secretaris-rentmeester van het
Hoogheemraadschap, de latere dijkgraaf).
Elly Belgraver werkt vaak in de woning van
Van Tongeren.
Mevrouw J . van Tongeren-van der Kuij
maakt menig keer de grote eettafel leeg,
zodat zij ruirrjte heeft om plattegronden te
tekenen, waarop allerlei gegevens worden
ingevuld.
Jeanne Krieger en Annetje Slagter
verrichten koeriersdiensten. Hun opdrachtgever is de Amsterdamse Paulien Langhout,
die op kamers woont bij mevrouw
De Lerrante-van der Plas (Prins
Hendriklaan), de pleegmoeder van de overleden Ok. Mevrouw De Lerrante wordt
door de koeriers 'Tante O l ' genoemd.

Geboren te:

ffamens het C.B.:

de DlstrJctsleWcr;

'?1

de Houder;

>v

H.A.E. van Tongeren, plaatselijk leider Oegstgeest van de LO en de RR.

Jeugdige Oegstgeestenaar slachtoffer
beschieting
De Engelsen voeren veelvuldig
beschietingen uit met het doel voor de
Duitsers belangrijke bedrijven, installaties,
verbindingen, enz., te treffen. Helaas vallen
hierbij onschuldige slachtoffers, terwijl de
doelen herhaaldelijk gemist worden.
Op 10 september 1944 wordt de
Klinkenbergerbrug (met een NZH-tram) te
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Sassenheim door een Engelse jager
beschoten. E r vallen tien doden en er zijn
tien gewonden.
Dodelijk gewond is de negen-jarige Bennie
van Diemen, wonende te Oegstgeest,
Soembastraat 21; zijn vader behoort tot de
gewonden.

Slag om Arnhem
Toen op 14 september 1944 Maastricht
werd bevrijd gloorde er opnieuw hoop in
de bezette Lage Landen. N u zou het einde
toch in zicht zijn?
Enkele dagen later wagen de geallieerden
een stoutmoedige poging een reeks bruggen
over de grote rivieren in handen te krijgen
om het Duitse Ruhrgebied te kunnen
omsingelen als begin van een opmars naar
Berlijn. De geallieerden drongen over de
Maas Gelderland binnen, veroverden
Nijmegen, en staken daarna de Waal over.
Engelse luchtlandingstroepen trokken
vanaf de Veluwe op naar Arnhem om de
Rijnbrug in handen te krijgen. Zo wilde
men contacten leggen met de troepen, die
uit het zuiden kwamen. Maar de slag bij
deze brug werd door de Engelsen verloren,
ook omdat zich een Duitse tankdivisie in
de buurt bevond.
Het strijdtoneel heeft op 16 september het
leven gekost aan de 58-jarige mevrouw
M.C. Wallis de Vries-Wijt, een weduwe, die
per 11 april 1944 haar intrek had genomen
in het Oegstgeester rusthuis Koninginnelaan 9.
Arnhem en Oosterbeek moeten op Duits
bevel door de bevolking worden ontruimd.
Opvang is nodig voor 180.000 mensen.
Onder hen bevindt zich de dochter van de
Oegstgeester mevrouw A . J . Kort-Kruyt uit
de Oranjelaan, Ans van der Heide-Kort;
Ans en haar man en hun dochtertje Amke
beginnen aan een moeizame tocht van
Arnhem naar Oegstgeest.

Spoorwegstaking
Op 17 september roept de Nederlandse
regering in Londen via de B B C het spoorwegpersoneel op in staking te gaan, om de
mobiliteit van de Duitsers te belemmeren.
Hieraan wordt massaal gehoor gegeven
waardoor het spoorwegverkeer - maar ook
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de aanvoer van voedsel en brandstof ernstig te lijden zal krijgen. De staking, die
aanvankelijk voor een maand was uitgeroepen, zal duren tot de bevrijding.
De Duitsers dreigen alle vrachtwagens en
- schepen in beslag te nemen en een embargo in te stellen op het vervoer van voedsel
van oostelijk naar westelijk Nederland.
Systematisch leggen zij beslag op spoorwegmaterialen en verschepen deze naar
Duitsland.
Van lieverlee rijden er alleen nog treinen,
bediend door Duits personeel, ten behoeve
van de Wehrmacht.
Ook het tramverkeer komt allengs tot
stilstand. De blauwe tram rijdt niet meer
vanaf 24 september; per 15 november zal er
ook een einde komen aan het vervoer per
gele tram.
Het elektriciteitsrantsoen wordt al in september tot de helft verminderd. Ten
aanzien van het voedselembargo houden de
Duitsers zich aan hun 'belofte'.
Aan het einde van deze septembermaand
worden 1440 mannen van het kamp
Amersfoort overgebracht naar het
concentratiekamp Neuengamme; onder
hen bevindt zich de Oegstgeestenaar
Arie Bijl.

Het Nationaal Steunfonds
O m in het levensonderhoud te voorzien
van alle onderduikers, alle gezinnen van
onderduikers, gezinnen van zeevarenden in
geallieerde convooien, van de vele
Hollanders in Engeland, van huisvaders in
de kampen - en nu ook nog van de gezinnen van circa 30.000 stakende spoorwegmensen - is heel veel geld nodig. A l eerder
werd voor dergelijke steun een illegale
organisatie in het leven geroepen, het
Nationaal Steunfonds (NSF).
Dit fonds ontstond in 1943 uit een organisatie (de 'Zeemanspot'), die toen al anderhalf jaar bezig was met clandestiene uitbetalingen aan gezinnen van opvarenden
van de koopvaardij, die ressorteerden onder
de Nederlandse regering in Londen.
De grote man achter het Steunfonds was de
bankier Walraven van Hall, sedert 1940
compagnon in het bankiers- en effectenkantoor van de wed. te Veltrup te Zaan-

Op de hoek van de De Kempenaerstraat en de Terweeweg bevindt zich de melkwinkel van A. Maat. Hoe lang zullen de
dochters van Maat (op de foto staat Lydia) hun klanten nog kunnen bedienen?

dam.

de bevrijding zouden de geldgevers recht op

Aan particulieren en bedrijven werden

terugbetaling hebben. Als een soort

door hem aanzienlijke bedragen te leen

'kwitantie' ontvingen betrokkenen een

gevraagd voor hulp aan onderduikers. Na
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Betreft steunverleening ingevolge Regecringsgarantie dd.
10 Januari 19A4, waarvan onderstaand copie.
De Regeering beschikt nog n i e t over voldoende gegevens
inzake de ontwikkeling der steunactie waarvoor bovengenoemde
machtiging werd verleend.
Z i j wenscht echter de steunverleening zoo eanigszins
mogelijk te doen slagen.
Z i j machtigt U dientengevolge, buiten het genoemde bedrag
der eerste tien nrnTjoen gulden, over te gaan tot opname en
d i s t r i b u t i e van het r e 3 t e e r e n d e bedrag van twintig nri"Pioen gulden.
Aanhef van een brief uit Londen van het Ministerie voor A Igemeene Oorlogvoering betreffende de uitbreiding van gelden voor
steunverlening via het Steunfonds en de LO.
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Walraven van Hall in zijn administratie
aantekende welk effect hij afgegeven had en
voor welk bedrag het als kwitantie diende.
De Nederlandse regering te Londen stelde
zich garant voor terugbetaling.
In september 1944 weet Walraven van Hall
door een geniale fraude bij de Nederlandse
Bank, onder het toeziend oog van
NSB-president Rost van Tonningen,
ƒ 1.200.000,— aan het fonds toe te voegen.
Natuurlijk moesten de gelden op verantwoorde wijze besteed worden. Zoals de
geldgevers kwitanties kregen, zo moesten
de ontvangende partijen, de (leiders van)
illegale organisaties, individuele onderduikers, enzoverder, tekenen voor ontvangst en hun uitgaven administratief
verantwoorden. Aanvankelijk wekten deze
voorwaarden bij de ontvangende partijen
weerstand, maar als noordelijk Nederland
aan het begin staat van een winter, waarin
velen clandestien hulp moet worden
geboden, geven de meeste verzetsdeelnemers hun bezwaren op. Zij bedenken
onschuldige terminologieën om hun
uitgaven te verantwoorden. Een medisch
student noteert de zg. 'hoeveelheden
verstrekte insuline', een boer zijn 'balen
stro', en een ander zijn 'bouwmaterialen'.
In Oegstgeest zijn onder andere
P. de Gunst, dokter Hoitink, Rein van
Kampenhout, Klaas Veen en Leny Visser
cliënten van het Steunfonds. De door Leny
Visser te verzorgen onderduikers behoren
volgens de afrekening van het Steunfonds
tot de Vakgroep J (Joden).
Walraven van Hall moet zijn scherpzinnigheid met de dood bekopen. Hij wordt te
Haarlem gefusilleerd op 12 februari 1945.

Oranjelaan 27 raakt vol
Ans van der Heide-Kort arriveert met haar
man en haar dochtertje op 28 september bij
haar moeder, mevrouw A . J . Kort-Kruyt
(Oranjelaan 27). De reis van het zwaar
geteisterde Arnhem naar Oegstgeest is niet
gemakkelijk geweest.
Bij mevrouw Kort-Kruyt is Herman Rugebregt nog steeds in huis, die actief betrokken is bij het verzetswerk van Leny Visser.
Ook een medestudent van Herman en een
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vriendin van mevrouw Kort wonen bij
haar. Een regelmatige bezoekster is een
Joodse mevrouw, die bij de familie Menken
in de Van Assendelftstraat is ondergedoken;
ingewijden kennen haar als 'mevrouw
Kramer'.
Ans ontmoet ook een oude bekende, de

23-jarige Edu IJdo (Prins Hendriklaan 22).
Edu's vader, J.W. IJdo, directeur van
Drukkerij Eduard IJdo te Leiden, bereidt
zich voor op zijn belangrijke taak bij de
bevrijding. Hij zal optreden als
commandant van de plaatselijke
Binnenlandse Strijdkrachten. Maar voor de
bevrijding daar is zal de drukkerij van IJdo
behulpzaam zijn bij de uitvoering van een
listig plan, uitgedacht op het gemeentehuis
van Oegstgeest.
Zoon Edu is een actieve verzetsdeelnemer;
bij de bevrijding zal hij behoren tot de
Oegstgeester BS.
Het huis van mevrouw Kort (haar man
overleed in 1934 bij het neerstorten van
'De Uiver') raakt aardig vol nu haar
dochter met haar gezin eveneens bij haar
intrekt...

Belaagd door dorpsgenoten
"Niets is erger dan belaagd te worden door
eigen landgenoten", zeggen vele
Nederlanders. Gehater nog dan de
bezetters zijn veelal de Duits-vriendelijke
Nederlanders, zoals NSB'ers, SD'ers,
SS'ers, de Landwachters, en anderen.
Sommigen schromen niet hun landgenoten
overlast te bezorgen; anderen plegen zelfs
verraad met alle dramatische gevolgen van
dien.
Ook Oegstgeest kent op dit gebied enkele
gevreesde inwoners, zoals de in de
Nassaulaan wonende 58-jarige carrosseriebouwer en zijn vrouw; één van hun zoons
is mogelijk nog beruchter dan zijn vader.
Deze carrosseriebouwer fabriceerde voor de
Duitsers kleine houten wagentjes, die - met
paarden bespannen - dienst zouden doen
aan het oostelijk front.
Tot grote ergernis hebben de
Oegstgeestenaren ervaren dat een groot
garagebedrijf aan de Geversstraat de Duitsers niet alleen op technisch gebied behulpzaam is, maar aan de achterzijde hun
paarden stalt. De dieren staan in de garage,
maar ook op straat, vastgebonden aan
stangen; voor de jeugd is de situatie menig
keer aanleiding de paarden los te maken.
Een aannemersbedrijf, geleid door twee
broers, verricht voortdurend omvangrijke
werkzaamheden voor de Wehrmacht. I n de

Toorenveltstraat woont een gepensioneerd
leraar, wiens zoon in de minder fraaie
voetsporen van zijn vader zou treden. De
zoon treedt in dienst bij de Waffen-SS; hij
zou hierdoor de Nederlandse nationaliteit
verliezen. Hetzelfde geldt voor een in de
Regentesselaan 41 wonende bedrijfsleider,
wiens kinderen zelfs in uniform naar
school gaan.
Een zeer Duits-vriendelijke familie
(Van Assendelftstraat 12) liet haar woning
in de kleuren rood en zwart schilderen, de
kleuren van de NSB. Later, toen deze
familie naar de Terweeweg 39 verhuisde,
werd hun woonhuis een berucht pand als
er over Landwachters gesproken werd. Een
zoon des huizes streed aan het oostfront,
maar zou later deserteren en onderduiken.
Ook van dit gezin verloren de leden de
Nederlandse nationaliteit. De ironie wil dat
op het adres Terweeweg 39 na de oorlog
het plaatselijk bureau 'Nederlands Volksherstel' gevestigd zou worden.
Ook een man uit de Indische Buurt, die
daar een bescheiden winkel had, trad toe
tot de Landwacht; hij was betrokken bij
huiszoekingen en verrichtte bewakingsdiensten bij voor de vijand van belang
zijnde objecten. Ondermeer het gezin van
tuinder Gerard Hoogervorst, Terweeweg 24, kreeg dankzij deze dorpsgenoot
huiszoeking.
Over 'huiszoeking' weet men in de drukkerij van Duiverman mee te praten. Daar
werd een inval gedaan, onder leiding van de
gepensioneerde leraar/SS'er, om te zoeken
naar illegale bladen; gelukkig tevergeefs, de
bladen lagen in de kachel.
Op 29 september 1944 verricht dezelfde
man uit de Toorenveltstraat, die al tal van
woningen 'bezocht', huiszoeking bij de
familie Perfors, Rijnzichtweg 157.
Arie Perfors, die zich met zijn vrienden in
1940 op de verjaardag van prins Bernhard
tooide met goudsbloemen en witte anjers,
is nadien iets minder demonstratief tewerk
gegaan; zijn latere activiteiten sorteerden
méér effect. Hij verspreidde een groot aantal exemplaren van 'Trouw' en 'Vrij Nederland' en werd door Rein van Kampenhout
ingeschakeld bij de bezorging van bonkaarten. In de zomer van 1942 bracht hij
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op verzoek van Chiel Woelders zijn eerste
onderduiker weg; een Joodse mevrouw uit
Ouderkerk a/d Amstel werd door hem met
de blauwe tram van Leiden naar
Voorschoten gebracht. "Ik was geen
Johannes Post", zou hij later in alle bescheidenheid zeggen. "Maar ik heb mijn
steentje bijgedragen".
In de nazomer van 1944 is Arie door ziekte
van zijn moeder de aangewezen figuur in
het gezin om de zaak draaiende te houden.
Aan het begin van de middag van
29 september gaat hij naar de Endegeesterstraatweg, waar de familie een tuin heeft,
om wat aardappels te rooien. Kort na zijn
vertrek wordt de woning afgezet door een
stel Duitsers onder aanvoering van de
beruchte Oegstgeestenaar. Broer Piet ligt
ziek te bed met goede (levensreddende)
dokters-attesten van de arts Leerink uit
Rijnsburg. Piet opent de deur, krijgt een
revolver onder de neus gedrukt, en wordt
gesommeerd de verblijfplaats van broer
Arie te noemen. Ook moeder Perfors
wordt scherp ondervraagd, waarbij zij niet
schroomt haar dorpsgenoot de huid vol te
schelden. De huiszoeking levert weinig op,
maar het gezelschap zegt broer Piet dat zij
hem onvoorwaardelijk zullen doodschieten
als hij zich ook maar één minuut op straat
zou begeven. Ondanks deze dreigementen
stapt Piet op de fiets om Arie te waarschuwen. Als gevolg van de actie van deze
dorpsgenoot zien Arie en Piet Perfors zich
genoodzaakt onder te duiken. Broer Cor,
die reeds zelfstandig woont, blijft in de
Soembastraat zijn Joodse onderduikers
verzorgen...
Na een verblijf te Leiden vindt Arie Perfors
een onderduikadres in Voorschoten. Ook
de buren van deze goede Voorschotenaren
hebben een onderduiker. Daar verblijft de
zoon van de aan de Terweeweg 39 wonende
familie van beruchte Landwachters, die
streed aan het oostfront, deserteerde en
onderdook; een vooroorlogse bekende van
Arie.
In het verlengde van het bezoek aan de
familie Perfors trekt de groep naar het
distributiekantoor, om medewerkster
Betsy Amersfoort te arresteren, die met
Arie Perfors samenwerkte. Collega
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Anneke van Fraassen maakt de mannen
duidelijk dat Betsy een verlofdag heeft.
Onmiddellijk begeeft het gezelschap zich
- uiteraard vergeefs - naar het woonhuis van
de familie Amersfoort in de Celebesstraat.
Uit nijd dreigt de SS'er terug te komen om
niet alleen Betsy, maar ook haar vader en
haar oudste broer te arresteren. Wéér
duiken er mensen onder...

De centrale keuken
Voor vele burgers is het niet langer doenlijk
zelf te voorzien in hun dagelijkse voedselbehoefte. De rantsoenen worden teruggebracht, water tappen kan men alleen
wanneer ieder uiterst zuinig is, en op
distributiebonnen kan men datgene waarop
men recht heeft meestal niet meer kopen.
Daarnaast is het bijna ondoenlijk nog
brandstof voor de noodkacheltjes te
verkrijgen.
Wanneer per 1 oktober 1944 het Gas- en
Electriciteitsbedrijf Leiden niet meer aan
particulieren kan leveren treedt - in navolging van andere plaatsen - ook te
Oegstgeest de centrale keuken (bijgenaamd
de gaarkeuken) in werking. De keuken van
'Endegeest' gaat als zodanig fungeren. E r
komen uitdeelposten in het Bestuurshuis
van de woningbouwvereniging 'Buitenlust'
(Indische Buurt), de Terweeschool, de oude
gemeenteschool aan de Geversstraat, het
Patronaatsgebouw en in de Dorpsstraat in
de autospuiterij van Maarten Kort.
Hiernaar worden gamellen met voedsel per
paard en wagen vervoerd. A . van der
Luit sr., die met zijn pony-wagen bij jonge
moeders ook petroleum bezorgt voor het
verwarmen van babyvoeding, is hierbij
behulpzaam.
Ten behoeve van de centrale keuken dient
het personeel van 'Endegeest' te worden
uitgebreid.
In de Duivenvoordestraat woont nog steeds
mevrouw Van der Horst, die vier zoons
heeft: Bram, Cees, Chrétien (Crick) en
Pieter. Met name de laatste heeft zich
ingezet voor het werk van de Talboo-groep,
en gezamenlijk stencilden en verspreidden
de broers Van der Horst illegaal nieuws,
waarvoor de stencils werden aangeleverd
door Klaas Veen, hoofdcommies ter

Gaarkeuken 'Endegeest'. De man met de ponywagen is Adam van der Luit, vader van gemeentebode Jacob van der Luit. In de deuropening staat links
Ton van Ingen Schenau van 'Het Witte Huis'. Naast hem staat de chef-kok, de heer Van Hemerik uit Leiden. De gamel wordt vastgehouden door de heer
Goedemans.

secretarie. Bij de overval op het
Oegstgeester distributiekantoor maakte
Bram op verzoek van Klaas Veen deel uit
van het rond het bureau opgezette cordon.
De broers hebben meegewerkt aan de verspreiding van de gestolen bonkaarten, en zij
voorzagen daarbij de ontvangers meteen
van illegaal nieuws. Na de daarop volgende
arrestatie van Veen en zijn echtgenote brak
er voor de gebroeders Van der Horst een
periode aan van 'komen en gaan'. Soms
waren zij op enigerlei wijze actief, dan weer
moesten zij onderduiken.
Met het instellen van de centrale keuken
zien twee van de vier broers de mogelijkheid om daar actief te zijn, terwijl zij zich
in geval van nood tevens verzekerd weten
van een veilig onderduikadres. Crick en
Bram van der Horst gaan werken in de
centrale keuken, respectievelijk als post-

hoofd en kok. H . J . Wenckenbach, oorspronkelijk hotelhouder, is directeur van
het bureau van de centrale keuken. Bij de
oprichting van de centrale keuken treedt als
administrateur in dienst Piet Duiverman,
de zoon van de drukker, die zijn ambtelijke
carrière in Hoogeveen zo abrupt heeft
moeten afbreken; hij zal - met vele anderen - op den duur permanent verblijven
in de gebouwen van 'Endegeest'. Het
wordt een gemêleerd gezelschap, bestaande
uit leden van de vaste staf, aangevuld met
vogels van diverse pluimage. Chef-kok is de
heer Van Hemerik uit Leiden. Als eerste
kok fungeert Ton van Ingen Schenau, zoon
van de beheerder van 'Het Witte Huis'; in
het hotel-restaurant hield de bezetter menig
keer een 'afscheidsborrel' voor Duitsers,
die naar het oostfront gingen. Op de
begane grond van het hotel, dat nu al lang
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geen gasten meer kent, zijn Duitse kustbewakingstroepen gelegerd, terwijl er ook
een keuken is ingericht. De Van Ingen
Schenau's verblijven op de bovenverdieping. Later zal ook Leen van Ingen
Schenau, de broer van Ton, emplooi vinden
in de centrale keuken; eerst als keukenhulp
en nadien als controleur. De drukkerij in
Den Haag, waar Leen werkte, is op een
gegeven moment zelfs per fiets niet meer te
bereiken. Ook Toon van Beek zal zich later
bij dit gezelschap voegen.
Bij de voedselbereiding gaat het bedrijf van
Leen Menken sr. een belangrijke rol spelen.
Achter het pand in de Van Assendelftstraat
was namelijk al voordat in november 1940
het uitventen van rauwe melk werd
verboden, een fabriekje gebouwd waar
melk werd gepasteuriseerd. Het in 1936
gebouwde bedrijfje, dat zich uitstrekte tot
de Oude Rijnzichtweg, leverde na
november 1940 gepasteuriseerde melk aan
alle Oegstgeester melkhandelaren, reden
waarom het beschikte over kookketels met
een inhoud van 1200 liter. Deze ketels
worden ten behoeve van de centrale keuken
onder andere aangewend voor de bereiding
van pap, waarvoor met het beschikbare
zestal paard-en-wagens van Menken melk
wordt opgehaald bij boeren in de wijde
omgeving.
Een belangrijke figuur voor de onderduikers wordt Marie Bouman, hoofd van de
keukendienst, die een zit-slaapkamer heeft
in het hoofdgebouw van 'Endegeest'.
Hetzelfde geldt voor zuster L . M . van Meel,
werkzaam op de vrouwenafdeling, waar de
meeste onderduikers verblijven.
Een dag nadat te Oegstgeest de centrale
keuken is ingesteld doet de Nederlandse
regering een beroep op de Zweedse
regering; dringend wordt verzocht voedsel
naar Nederland te sturen.

Frequentie V2's opgevoerd
In oktober 1944 wordt de frequentie van de
lanceringen van de V2's sterk opgevoerd.
Op Duindigt zullen voortdurend twee
afvuurinrichtingen in gebruik zijn, terwijl
op het landgoed Ockenburg een nieuwe
startplaats in gebruik wordt genomen.
In totaal zullen tot aan de bevrijding meer
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dan 3000 V2's worden gelanceerd. Ruim
50% komt neer op of nabij het beoogde
doel; gezien de gevolgen een rampzalig
aantal.

Het Marine Bekleidungslager
Nadat in 1939 te Oegstgeest ter weerszijden
van de Haarlemmerstraatweg een aantal
munitiegebouwtjes was neergezet werd in
het voorjaar van 1940 ten oosten van de
weg in opdracht van de Genie begonnen
met het optrekken van een groot gebouw;
hierin zou een onderhoudsbedrijf gevestigd
worden voor zwaar spoorweggeschut.
Het gebouw werd later, zij het in
gewijzigde vorm, voltooid door de
Organisation Todt en aangemerkt als
'Marine Artillerie Zeug Ambt'; het
herbergde ondermeer manschappen van
Todt voor de bewaking van bunkers.
Nog weer later dient het gebouw, dan
aangeduid als 'Marine Bekleidungslager',
ook voor opslag van onderdelen van V2's,
die hier regelmatig vanaf het Leidse station
Herensingel naartoe worden gebracht, in
afwachting van hun transport naar en
lancering te Wassenaar.

Het Marine Bekleidungslager (ofwel gebouw 'A') aan de Haarlemmerstraatweg.

Binnenlandse Strijdkrachten
Oegstgeest
Ook te Oegstgeest beginnen de groepen
gestalte te krijgen, die ten tijde van de

bevrijding de Binnenlandse Strijdkrachten
zullen vormen.
Zo maken de initiatiefnemers van de
regio-editie van 'Het Parool', Hanco de
Gruyter en Theo de Josselin de Jong, deel
uit van een groep waarvan Eric James de
commandant is. Vanwege de continuïteit
van het blad heeft De Gruyter inmiddels
een accu gereed, om als de elektriciteitsvoorziening zou worden stopgezet tóch
naar de radio te kunnen luisteren.
Tot de groep van Eric James treden eveneens toe Toon van Beek, Hans Croes
(Warmonderweg 66, de latere hartspecialist), Frits Evelein (Willem de
Zwijgerlaan 28), Herman van Oordt
(Hofbrouckerlaan 18) en Bart Roos
(Emmalaan 79). Op een enkeling na is de
groep, zoals deze aantreedt op het appèl
van de BS op 7 mei 1945 (zie hoofdstuk 8),
al compleet.
De groepsleden krijgen opdrachten van
hun leider, Eric James, die weer in contact
staat met Henk Dankers. Laatstgenoemde,
afkomstig uit Den Haag, is (beroeps)
sergeant-majoor; hij woont gedurende het
laatste oorlogsjaar in de Prins Hendriklaan
bij mevrouw De Ferrante-van der Plas, de
pleegmoeder van de gefusilleerde O k van
der Plas (tante Ol). Ten tijde van de
bevrijding zal Dankers tot de staf van het
Strijdend Gedeelte van de Binnenlandse
Strijdkrachten Oegstgeest behoren.
Via Eric James krijgt Hanco de Gruyter
opdracht in de nacht V2-transporten te
registreren vanaf de slootkant nabij het
Marine Bekleidungslager aan de
Haarlemmerstraatweg. Deze opdracht is
afkomstig van Henk Dankers, die vele
individuele jonge verzetsdeelnemers 'klussen' geeft, het resultaat van hun acties
coördineert, en de verkregen informatie
doorgeeft via de daarvoor aangewezen
kanalen.
Ook Toon van Beek krijgt opdracht de
V2-transporten te registreren, alleen:
gedurende andere nachten; hij en Hanco
weten niets af van eikaars activiteiten.
Ten huize van Eric James en ook bij
Hans Croes komen de jonge BS'ers bij
elkaar, en in de woning van Bart Roos in de

Emmalaan oefent de groep met stenguns,
om zich voor te bereiden op hun eventuele
taak aan het einde van de oorlog. Op een
steenworp afstand bevindt zich de woning
van de heer Van Tongeren, die gegevens op
militair en civiel terrein doorgeeft uit hoofde van zijn functie van plaatselijk directeur
van de R R , de Rolls Royce van de inlichtingendiensten. De jonge BS'ers hebben geen
idee van diens werk. Toon van Beek en
Hanco de Gruyter zullen pas veel later
weten via welk kanaal het door hen
verzamelde materiaal betreffende de
V-wapens werd doorgespeeld.
Overigens komt het Marine
Bekleidungslager regelmatig voor in de
rapportage van Van Tongeren c.s. In
Engeland wordt op basis van de verkregen
informatie een situatiekaart gemaakt voor
vliegeniers, waarop zowel het veilinggebouw 'Flora' als het Bekleidungslager als
hoofddoel zijn aangegeven.

Nadat de spoorwegstaking werd afgekondigd raakte Herman Ginjaar zijn baan bij
Van Gend & Loos kwijt. Dit betekende
voor hem een toeneming van zijn verzetsactiviteiten. Zo is Ginjaar betrokken
geweest bij de diefstal van Duitse luchtafweergranaten uit het sportpark bij de
Leidse Hout; een zeer riskante onderneming, waarbij de groep gewapend was.
Ook voor Herman Ginjaar is Henk
Dankers veelal de contactpersoon. Op
instigatie van Dankers snijden Herman
Ginjaar en enkele kameraden voedingskabels van de Duitsers door, onder andere
bij het weiland aan het einde van de
Boerhaavelaan. Ginjaar heeft met name
contact met Adrie de Kier
(Van Ledenberghstraat, Raadsherenbuurt),
Piet van der Plas (Koninginnelaan, Leiden)
en met Jan Willem Snellen (Rijnzichtweg 3). In de buurt van de Os en Paardenlaan in Leiden wordt stof voor uniformen
'gestunt' voor de BS, waartoe deze jonge
mannen later ook zullen behoren.
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Detail van een in Engeland op basis van uit Nederland verkregen informatie gemaakte situatiekaart. In dit deel van de kaart is het hoofdgebouw van het Mar
Bekleidungslager (nr. 10) als te bombarderen object aangegeven.
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Men sprokkelt hout
Mensen, die zich (enigszins) hebben
kunnen voorbereiden op een voedseltekort
door voorraden in te slaan, verkeren in een
bevoorrechte positie. Ook degenen die over
'ruil'-goederen beschikken, of zelf een
stukje grond hebben om iets op te verbouwen. Spoedig blijkt namelijk dat het in
feite ondoenlijk is uitsluitend te leven van
de centrale keuken. Met veel moeite
proberen minder bevoorrechte mensen
onder moeilijke omstandigheden zelf hun
rantsoenen aan te vullen. Vooral in
gezinnen waar onderduikers zijn opgenomen - die zelf geen bijdrage kunnen leveren
aan de 'jacht' op voedsel - is het moeilijk
's avonds iets op het noodkacheltje te
krijgen. Dat noodkacheltje is niet meer dan
een blik, of een ronde bus.
Aan het begin van deze winter, die de
geschiedenis zal ingaan als 'de hongerwinter', is de sfeer in veel gezinnen nog
goed, als het vuur brandt en er eten op het
kacheltje staat. De tijd wordt gekort door
elkaar verhalen te vertellen, te zingen, of te
fantaseren over heerlijke gerechten uit een
ver verleden...
Maar het wordt steeds moeilijker brandstof
te krijgen. De mensen gaan op koolas-paadjes kooltjes vergaren. Men begint hout te
sprokkelen, takken van bomen af te zagen,

De op 12 oktober 1944 opgeblazen brug/trambrug over het Oegstgeesterkanaal bij het
Groene Kerkje.

nog niet wetende dat later zwaarder
geschut in stelling moet worden gebracht
om aan hout te komen.

Beschietingen — bruggen en een
woning onklaar
Op 18 september werden in Sassenheim
twee bussen door vliegtuigen in brand
geschoten, evenals een vleugel van de
Sikkens-fabriek. Op 30 september vond er
een beschieting plaats van de rijksweg
onder Oegstgeest. Een uit Den Haag
komende vrachtauto werd geraakt; er waren
vier gewonden, waaronder een SS-OberSchutz. Dezelfde dag werd een motorrijder, een NSKK-Scharführer, beschoten.
De rijksweg vertoont steeds meer gaten en
kuilen.
Op 11 oktober 1944 worden de peilers
onder de trambrug bij het Groene Kerkje
onklaar gemaakt. De dag daarop laten de
Duitsers de hele brug in één keer springen.
De klap is hevig. Het dak van de nabij gelegen boerderij 'Haaswijk' is ontzet. Een
stukje Oegstgeest ligt nu geïsoleerd.
De verwoeste brug biedt een deplorabele
aanblik, nauwelijks te verwerken voor de
Oegstgeestenaren, die nog maar kort geleden dachten de bevrijders op de grote weg
te kunnen verwelkomen.
Het weghalen van de brug naar 'De Mors',
gelegen over een zijsloot van de Oude Rijn
(ter hoogte van de latere 'Engelberta
Hoeve'), waarmee een ander deel van het
dorp in een isolement raakte, geeft met
name de luchtbeschermingsdienst problemen. Met een bijzondere regeling hoopt
de dienst in geval van nood deze wijk
adequaat te kunnen helpen, rekening
houdende met het feit dat mensen en
materialen in het vervolg 'De Mors' alleen
via Leiden kunnen bereiken.
Een daad, die in Leiden en omgeving veel
weerzin oproept, is het opblazen van de
woning Lammenschansweg 68. De in
augustus 1944 gedropte geheim agent
R. de Brauw had van de in dit pand
wonende familie Van Leeuwen toestemming gekregen vanaf de zolder van het huis
naar Engeland te zenden. Zoon Erik hielp
bij de aanleg: het aftappen van elektriciteit,
het leggen van kabels, het verbergen van de
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zendapparatuur en het creëren van een
vluchtweg via de nok van het dak. De boel
werd verraden en op 14 oktober 1944
plegen de Duitsers huiszoeking, vinden de
zendapparatuur en - erger nog - De Brauw.
Als represaille blazen de Duitsers dezelfde
dag de woning op.
De weggevoerde bewoners komen na enige
tijd weer vrij. Zoon Erik zal later deel
uitmaken van de Binnenlandse Strijdkrachten van Oegstgeest.
Geheim agent De Brauw echter zal het
verblijf in een kamp in Duitsland niet overleven.

manier ingezet voor een bijzonder
'feestelijk onthaal'.
Nadat Vreeken ervoor zorgde dat de enveloppen in Den Haag werden gepost, geven
verschillende gemeenten - waaronder
Oegstgeest - uitvoering aan de circulaire.
Pas na enkele weken deelt het Bureau
Afvoer Burgerbevolking mede dat de
circulaire vals was; dan hebben vele
woningen al nieuwe bewoners gekregen.
Heldendaden komen niet alleen aan het
front voor. Ook in de administratieve sfeer
worden grote risico's genomen.

Van Krieken verzint een list

Mevrouw Bijl baart een kind

Na Dolle Dinsdag hebben diverse NSB'ers,
uit vrees voor arrestatie, hun woningen
verlaten; velen trokken naar Duitsland met
achterlating van have en goed.
"Deze woningen zouden zeer geschikt zijn
voor gezinnen die geen goede behuizing
hebben", zo peinst mr. B . C . van Krieken,
chef algemene zaken van de Oegstgeester
secretarie. Als lid van de kerkeraad van de
nederlands-hervormde kerk kent Van
Krieken het gebrek, dat in vele gezinnen
heerst; gebrek aan voedsel, maar ook
gebrek aan ruimte. Hij weet dat er Oegstgeestenaren zijn die illegaal een heel gezin
in hun huis hebben opgenomen. O f
evacués onderdak hebben moeten bieden.
"Een grotere woning zou deze soms
onhoudbare situaties aanzienlijk kunnen
verbeteren", zegt Van Krieken tegen de
ambtenaren J . Verbaken en J . Vreeken.
"Maar het is niet te verwachten dat het
Bureau Afvoer Burgerbevolking in Den
Haag hiervoor een regeling zal treffen..."
Zo ontstaat op de secretarie de gedachte
zelf voor een circulaire te zorgen en deze
vervolgens toe te zenden aan een groot
aantal burgemeesters. Van Krieken maakt
een ontwerp. Maar wie zal de circulaire
drukken? De Oegstgeestenaar J.W. IJdo,
directeur van Drukkerij Eduard IJdo te
Leiden, wil het drukwerk verzorgen.
Dienstenveloppen worden verkregen van
het ministerie van binnenlandse zaken.
De circulaire heeft als datum 18 oktober
1944; het is de dag waarop Van Krieken
39 jaar wordt. Hij heeft zich op deze

Op 24 oktober schenkt mevrouw
Agnes Bijl-Beket het leven aan een zoon,
die de namen Maarten Simon Johan krijgt.
Agnes weet niet dat haar man Arie, na zijn
verblijf in Vught, tien dagen geleden is
aangekomen in het kamp Neuengamme. In
het pand Emmalaan 32 wordt bij de
schoorsteen, waarvan de koperen en tinnen
voorwerpen al lang verdwenen zijn, een
houten droogrek geplaatst. Het noodkacheltje doet zijn best de luiers droog te
krijgen...
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Wanneer zal Arie zijn zoon kunnen
aanschouwen?

Albert van der Mey overlijdt te
Husum-Schwerin
De in de Deutzstraat 18 wonende landarbeider Albert van der Mey, geboren in
1918, had aanhangers van Jehova's getuigen
in zijn familie. Zelf was hij niet 'bekeerd',
maar het maakte hem wel verdacht. Kregen
zij in de kampen niet een driehoekje met
een eigen kleur? Samen met een 'goede'
Duitse soldaat, die ingekwartierd was bij
het nabije garagebedrijf van Van den
Ameele, maakte hij Duitse legerauto's
onklaar. Van der Mey werd gepakt en naar
Duitsland getransporteerd. Op 31 oktober
1944 overlijdt hij in Husum-Schwerin.
Zijn naam zal, met die van vele
Oegstgeestenaren, later worden vermeld in
de registers van 'het verzet' bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Drinkwater-en stroomvoorziening in
gevaar
Wegens mogelijke stopzetting van de drinkwatervoorziening slaat de gemeente
Oegstgeest een flinke hoeveelheid chloorkalk in, om in geval van nood ander water
te kunnen ontsmetten.
Plaatsen in het dorp, waar zich een waterput of een pomp bevindt, worden duidelijk
aangegeven door een bord. Sommige
bewoners brengen uit voorzorg zelf in hun
tuin een put of een pomp aan. In de Prins
Bernhardlaan gaan de bewoners het
dreigend gebrek aan water eensgezind te
lijf. Voor gezamenlijke rekening wordt een
waterpomp geslagen in de grootste tuin, die
van professor Westrate, op nr. 58. Bij een

In 'Endegeest' werden kleine lantarentjes gemaakt, waarin
een kaars kon branden; zij dienden vooral om enig licht te
werpen op de gangvloeren.

proef blijkt het water niet drinkbaar te
zijn... Maar vijftig jaar later zal deze
'oorlogs'-pomp de bewoners van dit huis
(familie Hartman) nog steeds goede
diensten bewijzen bij de verzorging van
hun tuin.
De elektriciteitsvoorziening neemt allengs
verder af, waardoor ook telefoneren vrijwel
niet meer mogelijk is. Dankzij 'goede'
PTT'ers ontstaat er met allerlei technische
kunstgrepen een illegaal telefoonnet ten
behoeve van het verzet. De telefoon is
immers vooral als waarschuwingssysteem
onontbeerlijk.

Veel plaatsen bevrijd — Textielvordering
Ondanks de vorderingen die de geallieerden maken in de Lage Landen gaan de
Duitsers in de Nederlandse bezette
gebieden over tot het vorderen van textiel
voor de Wehrmacht. Zouden de Duitsers
nog steeds op hun overwinning hopen?
Te Oegstgeest dienen de burgers zich op
9 november 1944 te melden in de school
aan de Terweeweg. Ieder gezin en elke mannelijke zelfstandige dient in te leveren: een
wollen deken (vergoeding ƒ 25,—), een
herenhemd (ƒ 5,—), een herenonderbroek
(f 5,—), een paar wollen sokken of sportkousen (f 2,50), een pullover of een vest
[f 10,— respectievelijk ƒ 5,—), en een
winterjas of een regenjas (f 50,— respectievelijk ƒ 30,—). Bij niet-inlevering wordt
huiszoeking in het vooruitzicht gesteld.
A l in de regio-editie van 'Het Parool' van
23/24/25 oktober hebben de samenwerkende illegale organisaties de bevolking
van Leiden en omstreken gevraagd geen
gehoor te geven aan de oproep: "Ge moet
weigeren! Wij rekenen op U ! Leve de
vrijheid! Leve het Vaderland!"
Maar veel mensen zijn bang. Niet iedereen
is een held, of kan zich permitteren een
held te zijn. De mensen gaan. Ook
Oegstgeester burgers gaan.
Dan blijkt dat in Leiden verhoudingsgewijs
te weinig textiel is ingeleverd. De
Oegstgeestenaren worden alsnog gedreigd
met huiszoeking. NSB-burgemeester
Sikkens, van wie de Oegstgeester bevolking
in feite weinig hinder ondervindt, zorgt
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ervoor dat de huiszoekingen geen doorgang
vinden. Oegstgeest heeft immers het
'tekort' van Leiden ruimschoots gedekt!
De textiel-actie lijkt temeer zinloos wanneer op de bewuste 9e november westelijk
Noord-Brabant in geallieerde handen valt,
terwijl west- en midden-Brabant ten zuiden
van de Maas van Duitse troepen werden
gezuiverd. Op 20 november 1944 zal prins
Bernhard zijn staf in Breda vestigen.

De belofte van pastoor Looyaard
Op 12 november 1944, tijdens een
Plechtige Lofviering, doet pastoor
J.J.C.M. Looyaard zijn parochianen een
belofte. Wanneer de parochie gespaard zal
blijven van oorlogsgeweld zal er na de
bevrijding een Maria-kapel worden
gebouwd, die te allen tijde toegankelijk zal
zijn.
De belofte wordt waargemaakt. De kapel,
gebouwd in 1955, is in 1994 nog steeds
toegankelijk.

Molens worden hersteld — Ook
'De hoop doet leven'
Na beëindiging van de elektriciteitsvoorziening kunnen de polders niet meer
bemalen worden, waardoor het gevaar
ontstaat dat zij onder water komen te
staan; óók laaggelegen straten lopen gevaar.
Voor de polder Oudenhof geldt een extra
probleem, omdat hierbij ook de bemaling
van een deel van het riolennet in gevaar
komt.
Vrijwel alle poldermolens zijn defect. Van
de molen Oudenhof is bijvoorbeeld de
staart afgebroken, terwijl de molen niet
naar de wind gekeerd kan worden. Van de
molen van de Kikkerpolder is de as
gebroken. Ook de molen 'De hoop doet
leven' aan het Oegstgeesterkanaal, die de
Kamphuizerpolder bemaalt, werd al ver
voor de oorlog voorzien van elektrische
bemaling. O m uitsluitend met windkracht
te kunnen malen moeten er met spoed
nieuwe roeden en een nieuwe bovenas
komen. Bovendien hebben onverlaten de
staart afgezaagd en meegenomen als brandstof. IJzeren roeden zijn niet te krijgen en
het is de vraag waar men in deze tijd het
schaarse hout voor de roeden en de as van-
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daan moet halen. Molenmaker Jan de
Gelder, die zijn bedrijf uitoefent in de
Duinzichtstraat, weet raad. Op zijn initiatief wordt door de gemeente Oegstgeest
hout ter beschikking gesteld van omgewaaide bomen uit het bos van kasteel
Oud-Poelgeest. De gemeente zorgt ervoor
dat waar nodig de molenassen worden vervangen, terwijl er balken geleverd worden
voor de staarten. De molens kunnen weer
malen met wind. Ook 'De hoop doet
leven'. Ligt haar naam niet op ieders lippen
in deze tijd?

Het wordt stil op straat
Gebrek aan elektriciteit heeft ook een
einde gemaakt aan het verkeer per tram.
Leiden, Oegstgeest en andere omringende
plaatsen zijn verstoken van openbaar
vervoer.
E r is ook geen particulier autovervoer
meer, want het al eerder gerantsoeneerde
persgas is niet meer te krijgen. Alleen de
ten behoeve van de voedselvoorziening
benodigde vrachtwagens rijden nog, op
houtgas of andere surrogaten.
Gerrit Heeren haalt het huisvuil op met
paard en wagen. Edu IJdo brengt met een
handkar een lading suikerbieten van boer
Heemskerk naar Leiden. Onder de suikerbieten ligt een lading geweren. Want de BS
wordt wèl 'bevoorraad' met wapens. Het

De achterzijde van Geversstraat 75-79 (later aangeduid als Brinkman-locatie; in 1993 werd
nieuwbouw gepleegd), waar onder andere de familie Hakkenberg woonde. In het midden
overblijfselen van een kastanjeboom, aardig gesloopt voor brandhout. Rechts (met klimop
kolenschuur van Herm. 's de Roode. Tegen de schoorsteen staat een vluchtladdertje voor d
de zolder verborgen onderduikers.

verzet zal immers bij een eventuele
gewapende bevrijding moeten kunnen
assisteren?
Terzelfdertijd wordt ook een gemeentelijke
bakfiets voor wapentransport gebruikt.
Jan Leget, badmeester van 'Poelmeer' en
conciërge van de Terweeschool, gaat in
opdracht van voormalig BVL-commandant
Sanders wapens ophalen in Warmond. In
het Bos van Krantz hangt een witte zakdoek aan een boom. Leget wacht, kan zijn
buit spoedig in ontvangst nemen, en keert
terug naar Oegstgeest. Een lege kist, een
kleed, en een boomstronk bedekken de
gedropte munitie. De oogst wordt opgeborgen op de zolder van de Terweeschool. Het
eventuele laatste verzet van de Duitsers bij
capitulatie moet óók gebroken worden.
Ook het rijwielverkeer neemt af. In de
eerste plaats loopt men de kans dat de fiets
gevorderd wordt. Daarnaast is er gebrek aan
rubber, waardoor steeds meer mensen
rijden met 'op maat' gesneden autobanden,
houten of touwbanden, of op ijzeren
velgen. E n dat doet men alleen in uiterste
nood.
Na de grote razzia's in Rotterdam en
Schiedam van 10 en 11 november, die vele
werkkrachten opleverden voor de
Arbeitseinsatz, vinden ook in andere
steden en dorpen zoekacties plaats. De
mensen gaan steeds meer schuilplaatsen
maken. In kelders, boven de schuifdeuren;
zij leggen 'loopplanken' neer bij zolderramen. Veel mannen durven zich niet meer
buiten te wagen.
Het wordt stil op straat.

Marinus Post gefusilleerd
In oktober 1944 was Marinus Post in
Amsterdam omdat hij een provocateur
wilde liquideren. Marinus heeft het opwekkende middel pervitine ingenomen, dat de
behoefte aan slaap onderdrukt. Zodra het
middel is uitgewerkt, herneemt de natuur
haar rechten. De Duitsers vonden Marinus,
slapende onder een afdakje, en arresteerden
hem.
Marinus Post wordt op 23 oktober 1944 te
Alkmaar gefusilleerd.

Het loopt tegen Sinterklaas — een
vliegtuig stort neer
De 5e december nadert. E r zal weinig feestvreugde zijn. Veel ramen van winkels zijn
dichtgespijkerd. E r hangen bordjes:
'Plunderaars worden doodgeschoten!'
Zullen de kinderen ooit het eten van
chocola normaal vinden?
De bomen van de vroegere buitenplaats
'd'Hoogenboom' zijn omgehakt voor
brandhout. De winter is koud. Een kind,
dat als Sinterklaascadeautje een gebreide
borstrok zal krijgen, mag zich gelukkig
prijzen.
In veel gezinnen gaan de mensen vanwege
honger en kou 's avonds om zeven uur naar
bed, waar ze het dan zo'n twaalf uur zien
uit te houden.
Op 5 december, de dag waarop de mensen
zich vroeger voorbereidden op 'het heerlijk
avondje', wordt Oegstgeest geconfronteerd
met een parachutist. In de vroege morgen is
de Amerikaanse tweede luitenant Denver
J . Wood met zijn P-51B Mustang van de
361 Lighter Group uit Engeland vertrokken om bommenwerpers te vergezellen,
die Berlijn als doel hadden. Boven de
Nederlandse kust kreeg de motor van
Wood's toestel kuren; hij moest zich met
zijn parachute in veiligheid brengen. De
Mustang is neergestort boven Valkenburg,
nabij de grens met Oegstgeest, in een
zijtak van de Rijn.
In de buurt van Huize 'Wijnstok' bevinden
zich verzetsdeelnemer Henk de Jong
(Terweeweg) en de Katwijker Klaas
Hortensius, in de Raadsherenbuurt werkzaam in de bouw. Ze zien een parachute op
zich afkomen. De piloot is eerst een poppetje, dan iemand die benen heeft, dan een
mens die angstig kijkt omdat hij ziet dat
een muur niet ontweken kan worden.
Denver J . Wood 'landt' in een van de
ramen op de eerste verdieping van Huize
'Wijnstok'. Hij ligt als een verfomfaaid
hoopje in het raam. Dood? Nee, hij is versuft, ziet vuurrood van de kou, maar is
ongedeerd. Henk de Jong en Klaas
Hortensius willen hem via de luifel de helpende hand bieden. Rondom het pand verzamelen zich tal van Oegstgeestenaren.
Zijn de Duitsers door al die mensen
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opmerkzaam gemaakt op deze bijzondere
gebeurtenis? Niemand zal het later weten.
Vast staat dat de Duitsers Huize 'Wijnstok'
binnengaan en de piloot krijgsgevangen
maken. Op het moment dat Wood naar
buiten wordt geleid begroeten de Oegstgeestenaren hem met luid gejuich; sommigen zingen het 'Wilhelmus'.
Gelukkig zal hij na de oorlog terugkeren
naar de VS. Restanten van het vliegtuig
worden in het weekeinde van
19/20 oktober 1991 nog opgediept uit een
zijsloot van de Rijn en uit het aangrenzende weiland.

achter zijn sigarenwinkel in de Dorpsstraat
een garage heeft. Die man is toch een
technisch 'wonder'? Kranenburg voorziet
de dynamo van een propeller en stelt hem
in gebruik ten behoeve van de centrale
keuken in 'Endegeest'. Men kan er elektriciteit mee opwekken! Op 'Endegeest' had
men zich geen mooier cadeau kunnen
wensen, temeer daar het aantal 'gasten'
zich almaar uitbreidt.
Ook Toon van Beek verblijft inmiddels in
de inrichting. Soms, als er gevaar dreigt,
slapen Toon en zijn lotgenoten tussen de
patiënten, die de vreemde gasten 'duikies'
noemen.

Een Sinterklaascadeautje voor
'Endegeest'

Op een van de zolders van 'Endegeest'
bevindt zich Gerard de Rooy (zoon van de
aannemer) met enkele lotgenoten, onder
wie de Rijnsburger Piet Mathot. De vader

De neergestorte P-51B Mustang levert
'Endegeest' een verlaat Sinterklaascadeautje op. Enkele Oegstgeestenaren
verwijderen de dynamo van de motor uit
het neergestorte toestel en brengen dit kostbare apparaat naar Aad Kranenburg, die

van Piet - hij is kruidenier - zorgt nu en
dan voor extra levensmiddelen, 's Nachts
trekken de mannen regelmatig het bos in
om bomen te zagen. De stammen worden

Links: 1) Chefkok Van Hemerik, 2) Ad Hoekstra (Fagelstraat), 3) Ton van Ingen Schenau, 4) Piet Duiverman, 5) onbekend.
Rechts: 1) Leen van Ingen Schenau, 2) de jurist Entzinger (voorheen werkzaam op de Universiteit), 3) Van Kempen, 4) Tholen,
5) meisje onbekend.
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op een wagen naar de werkplaats van De
Rooy (Geversstraat) gebracht. Daar worden
zij in moten gezaagd en verdeeld over hun
families, maar ook worden hiermee gezinnen die niets of weinig hebben van brandstof voorzien.
Dagelijks moeten er in deze periode voor
de gaarkeuken 4.000 porties worden bereid,
en daarnaast nog eens 2.000 voor de
patiënten, het personeel en de onderduikers. De vrouwelijke patiënten zijn
ingeschakeld bij het schillen van aardappelen, met een mesje aan een touwtje.
Een vreemde veiligheidsmaatregel in de
ogen van mensen, die niet eerder met

psychiatrische patiënten kennismaakten.
Onderduikers beginnen de gamellen te
gebruiken om informatie uit te wisselen. In
bepaalde gamellen worden onderin
papieren verstopt, zorgvuldig ingepakt, met
daaromheen flink wat vetvrij papier. Daaroverheen wordt het voedsel gedeponeerd.
De gamellen krijgen een rood kruis als
herkenning voor degenen, voor wie de
informatie bestemd is.
Begin december 1944 is het rantsoen van de
gaarkeuken per persoon 145 gram aardappelen en zeven gram vlees; de distributiebonnen geven recht op 85 gram brood en
zeven gram magere kaas.

Slachtoffers Oegstgeester bevolking in de periode 5 september 1944 — 5 december 1944
Op 10 september 1944 overleed als gevolg van een beschieting van een NZH-tram Bernardus Cornelis van Diemen
in de leeftijd van 9 jaar.
Op 16 september 1944 overleed Mathijza Clasina Wallis de Vries-Wijt als gevolg van een bombardement te Arnhem
in de leeftijd van 69 jaar.
Op 31 oktober 1944 overleed te Husum-Schwerin Albertus van der Meij in de leeftijd van 26 jaar.
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