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De strijd is nog niet ten einde
Op 6 december 1944 is het een hall jaar
geleden dat de geallieerden in Normandië
aan land gingen. Sedertdien zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt, waarvan ook de
regio-editie van 'Het Parool' vrijwel dagelijks melding maakte. In december 1944
doet dit Speciaal Bulletin voor Leidens
omgeving een dringend verzoek aan haar
lezers: "Tegen kou kunnen wij ons weren,
maar zonder licht kunnen wij niet werken.
Geel ons daarom kaarsen ol petroleum".
Omdat als gevolg van de spoorwegstaking
geen landelijke illegale bladen in bezet
gebied kunnen worden verspreid zijn
regio-edities van groot belang.
'Het Parool' waarschuwt ook voor razzia's,
die kris-kras-gewijs plaatsvinden: "Morgen
kan Leiden aan de beurt zijn". Tevens raadt
het blad de mensen aan niet in de buurt
van aanvoerlijnen van V-wapens te komen,
die begeerde doelwitten vormen voor
geallieerde vliegers. Regelmatig staan er
ook lange wagens met V2-onderdelen in
Oegstgeest, op de Endegeesterlaan (tijdens
transport naar Wassenaar), die gelukkig
door het geboomte aan het zicht worden
onttrokken.
Op basis van berichten over militaire
bewegingen (door bijvoorbeeld de Rolls
Royce-organisatie) trachten de geallieerden
het vervoer van V-wapens te bemoeilijken.
Helaas hebben deze pogingen niet altijd het
gewenste resultaat.
Op zondag 10 december 1944 is het
stationsemplacement aan de Herensingel
voor de Engelsen het doel van een bombardement. De bommen vallen echter
enkele honderden meters verder neer,
waardoor in de Alexanderstraat en de
Sophiastraat en omgeving huizen worden
verwoest en slachtoffers vallen. Een dag
later is het hoofdstation tot twee maal toe
het doelwit van Britse bommenwerpers.
Wederom wordt het emplacement gemist,
maar wordt er schade aangericht aan de
Stationsweg, de Steenstraat, de Rijn- en
Schiekade en rond de Haverzaklaan. Weer
zijn doden en gewonden te betreuren. De
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34-jarige PTT-monteur Isaac Verhoeven
(Rhijngeesterstraatweg 52) raakt ernstig
gewond aan armen en benen.
Op deze 11e december krijgen de bewoners
van zes huizen in de Oranjelaan aanzegging
dat zij bij nader bericht hun woning binnen twee uur moeten verlaten. Gelukkig is
deze ontruiming nooit gelast.
Wèl wordt het huis van de familie Fles
(Koninginnelaan 12) door de Duitsers
gevorderd. Melkboer Willem de Groot van
'Ora et Labora' brengt het gezin met vijf
kinderen met zijn melkwagen naar Leiden,
waar zij tot de bevrijding bij een oom en
tante zullen verblijven.

Leget en Plaizier: een hachelijk
avontuur
Toen de sirene door het uitvallen van de
stroomvoorziening niet meer kon werken
heeft de luchtbeschermingsdienst de wachtdiensten in de Terweeschool (die op het
laatst zelfs werden uitgevoerd door
ordonnansen van 15 jaar) opgeheven.
Medio december 1944 wordt de school
gevorderd door de Duitsers; de commandopost wordt opgeheven en het materiaal
krijgt elders een veilige plaats.
Voordat de Duitsers hun intrek nemen in
de school heeft conciërge Jan Leget echter
nog een klus te klaren. De in de school
verborgen wapens moeten worden overgebracht naar de oude school aan de
Geversstraat. Leget laadt de spullen in de
gemeentelijke bakfiets, en dekt de wapens
zorgvuldig af. Hij rijdt richting
Geversstraat; Frans Plaizier fiets mee.
Enkele andere verzetsdeelnemers zijn
onopvallend de route gaan verkennen. "De
kust is veilig", is hun commentaar.
Op het moment dat Leget en Plaizier de
oude school willen binnengaan, komen er
acht Duitse kwartiermakers naar buiten.
Leget valt letterlijk flauw van schrik.
"Hij is verzwakt", zegt Plaizier. "Ondervoeding en zwaar werk zijn de oorzaak".
De Duitsers proberen Leget bij bewustzijn
te brengen en vragen Plaizier of zij kunnen
helpen met het uitladen van de bakfiets.

"Jullie zijn bij de verkeerde school", haast
Plaizier zich te zeggen. " E n enkele
gemeente-arbeiders komen zo meteen
helpen uitladen".
Op aanwijzing van Plaizier gaan de
Duitsers naar de Terweeschool. Frans
verstopt de wapens in de oude school, en
brengt Leget naar huis.
Een hachelijk avontuur, dat gelukkig goed
afgelopen is.

Liquidatie
Minder goed vergaat het een 42-jarige
fabrikant van voedingsproducten
(Nassaulaan 31), die al geruime tijd
optreedt als V-man (vertrouwensman) voor
de SiPo. Hij leek een 'gewone' burger, die
iedere dag met een tas naar zijn werk ging.
Maar bij een aantal verzetsdeelnemers werd
hij als V-man bekend en berucht. Op
zondag 17 december 1944, 's avonds om
half acht, wordt hij door het verzet
geliquideerd.
Vrijwel onmiddellijk nadat de man is doodgeschoten vindt er in de laan een razzia
plaats; de daders worden echter niet
gevonden. Angst voor represailles blijkt
ongegrond te zijn.
De man laat een vrouw en twee minderjarige kinderen achter.

Ontruiming woningen Laan van
Oud Poelgeest
Nadat al eerder een aanzienlijk aantal
huizen werd gevorderd moeten op
19 december enkele woningen aan de
Laan van Oud Poelgeest ten behoeve van
Duitsers ontruimd worden. Onder de
getroffenen bevindt zich ook mevrouw
Langeler, de moeder van Han, die er in
tegenstelling tot zijn vriend Henk de Veer
wel in slaagde Engeland te bereiken.
Mevrouw Langeler vindt gastvrij onthaal in
de Hofbrouckerlaan 2, bij mevrouw
Ouwehand, die ook Henk de Veer
voordien in haar gezin opnam.

Kerstmis nadert
Na een wekenlange zware regenval heeft in
de tweede helft van december de vorst zijn
intrede gedaan. Het leeghozen van kelders
behoort tot het verleden, maar tegen de

strenge kou kunnen de mensen zich nog
moeilijker weren.
Het huisvuil wordt inmiddels niet meer
opgehaald en bij menigeen staan suikerbieten en tulpenbollen op het menu.
Oegstgeest wordt bezocht door mensen die
op hongertocht zijn. De familie
Van Nieuwkoop aan de Geversstraat
verwijst nu en dan degenen, die er slecht
aan toe zijn, naar boer Heemskerk aan de
Rhijngeesterstraatweg; hij geeft hen melk
en zo mogelijk wat te eten. De meeste
Oegstgeester bakkers laten zich evenmin
onbetuigd als het er om gaat de ergste nood
te lenigen. De familie Menken heeft de
Oegstgeester artsen toegezegd, dat zij
schrijnende gevallen mogen doorverwijzen
naar de Van Assendelftstraat. Het gezin telt
tien kinderen, maar er kan altijd nog wel
iemand aanschuiven aan tafel.
Ook in Oegstgeest stijgt de nood. Ook
Oegstgeestenaren trekken er op uit om
elders, vooral in Noord-Holland, iets
eetbaars te krijgen; men gaat met handwagens, kinderwagens of op fietsen met
massieve banden, of alleen velgen. Ondertussen houdt de vorst aan, waardoor de
hongertochten - die door vrouwen en oudere mannen ondernomen moeten worden steeds moeizamer verlopen. Waardevolle
ruilgoederen worden meegenomen.
Misschien willen de boeren daarvoor iets
afstaan? Men loopt altijd het risico dat de
Duitsers het met moeite verkregen voedsel
in beslag nemen. Door de ontberingen
gaan sommige Nederlanders zich ook
tegenover elkaar beestachtig gedragen.
Iemand, die buiten bewustzijn is geweest,
mist zijn portefeuille, of merkt dat zijn
fietstassen leeggestolen zijn. E n soms is
daar de C C D , de Crisis Controle Dienst
(opgericht om tot een rechtvaardige verdeling van voedsel te komen), die moet
proberen de zwarte handel aan banden te
leggen. Maar menige C C D ' e r wendt zijn
functie aan voor eigen belang. Voedsel
wordt in beslag genomen omdat het
'onrechtmatig' verkregen zou zijn, of
wordt - uit machtswellust - door een
C C D ' e r onbruikbaar gemaakt. Men ziet
zijn kostbare aardappelen in het water
terechtkomen. Een fles melk wordt leeg-
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geschonken in de grond. Misschien is dit
wel het ergste van de oorlog: te merken dat
iedereen tot beest kan worden.
Zo komt het feest van de vrede nader.
Daags voor kerstmis wordt bekend
gemaakt dat alle mannen van de 'jaargangen' 1905-1928 in de provincies Noorden Zuid-Holland en Utrecht zich moeten
melden voor de Arbeitseinsatz.
In de St. Willibrordus-kerk aan de
Rhijngeesterstraatweg hebben enkele
vindingrijke parochianen kans gezien voor
de nachtmis het luiden van de klokken na
te bootsen; klokgelui, opgenomen op een
grammofoonplaat, is te horen via in de
toren aangebrachte luidsprekers.
Verzetsdeelnemers, die gespecialiseerd zijn
in vervalsingen, beginnen gedurende de
kerstdagen met vlijmscherpe mesjes op
persoonsbewijzen geboortedata weg te
krabben, zodat een andere datum kan
worden ingevuld. Mannen, jonger dan

40 jaar, worden ouder gemaakt; anderen
zullen voor jonger dan 17 jaar kunnen
doorgaan.

Derde kerstdag heel bijzonder
Het kerstfeest is heel anders verlopen dan
voorgaande jaren, maar in de kring van de
Oegstgeester padvinderij was met name de
dag na kerstmis heel bijzonder.
Op deze 'derde kerstdag' werd in het
geheim een aantal nieuwe gidsen geïnstalleerd. De meisjes blijven tot de bevrijding
actief, al is dat knap lastig door de
'Sperr'-uren.
Deze dag was ook voor de aspirantverkenners van bijzondere betekenis. Ten
huize van de familie Kruisheer
(Leidsestraatweg 8) werden zij geïnstalleerd
als verkenner. Oubaas Koning, die de
installatie verrichtte, was daarbij in
uniform.
De nieuwe verkenners gaan heel serieus de

De padvinders willen met bevrijdingsdag aantreden in uniform. En dat lukt. V.l.n.r. Oubaas Dolf Koning, Jan Hugenholtz, Kees Kamsteeg (met vlag),
Kees Kruisheer, Ben Moolenaar (met wit hemd), Herman Hugenholtz, Adrie de Haan, Wil Maas, Leen van Nieuwkoop, daarachter 'verscholen' Dick Sanders
(zoon commandant D. G. Sanders), Paul Kuiper, Tom Moens, Joan Groenewegen (met lichte broek), Rutger Noordhoek, De Koning, Jan Cosijn, Wim Box,
Gradus Hakkenberg? Piet Rienstra (zoon J.D.D. Rienstra, staf BS) en Teun Somer. De foto is genomen op de Geversstraat hij het Bos van Endegeest tegenove
huis van Hakkenberg? dat deel uitmaakte van de voormalige Brinkman-locatie.
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EHBO-lessen van dokter Hoitink volgen.
Zij leren schotwonden te verbinden. E n als
het kan willen ook zij op de dag van de
bevrijding hun uniform dragen.

Het nieuwe jaar
Op oudejaarsavond luiden de Duitsers in
Oegstgeest met geweerschoten het nieuwe
jaar in.
Het jaar is nog jong wanneer er een einde
komt aan het leven van Arie Bijl, die op
14 oktober vanuit kamp Amersfoort in
Neuengamme arriveerde. Arie Bijl, die zijn
in oktober geboren zoon nooit heeft
mogen aanschouwen, overlijdt in de avond
van de 2e januari in het 'Krankenrevier für
Haftlinge' aan een maag-darmkatar.
In zijn woonplaats Oegstgeest ondertussen
stelt de gemeente haar inwoners in de
gelegenheid tulpenbollen bij de
N.V. Homan & Co. (Dorpsstraat 11) te
bestellen a ƒ 0,75 per kilo. Bestellingen van
ten minste 25 kg dienen vóór 5 januari
1945 te worden geplaatst; de bollen kunnen
na een schriftelijke oproep bij het bedrijf
worden afgehaald. In een circulaire geeft de
gemeente het oordeel van huisarts
H . Varekamp weer: "De voedingswaarde
van tulpenbollen is zeer groot, ongeveer
50% hoger dan van aardappelen". Aan de
circulaire zijn aanwijzingen toegevoegd
voor de bereiding van stamppot van tulpenbollen met rode kool, met zuurkool, voor
gebakken tulpenbollen, en voor soep.
Kruidenier Dorus van Beek heeft later

geconserveerde tulpenbollen in zijn winkel.
Hij en zijn zoon Jas scheppen bollen uit
aan de mensen, die in lange rijen met een
pannetje en een daarvoor aangewezen
distributiebon staan te wachten.
Niet iedereen ziet kans de aanschaf van
bloembollen te bekostigen. Waar nodig
helpen de Armbesturen.
De smaak van tulpenbollen is wee-zoet, en
zeker in het begin wordt men van het bollen eten wat 'gaseus'. Het is verbazingwekkend hoe mensen aan ontberingen wennen
en daar zelfs grapjes over kunnen maken.
In huize Bijleveld (Prins Bernhardlaan)
wordt een parodie gemaakt op het liedje
van Louis Davids:
O, die bollen,
die heerlijke bollen,
waarbij je ademloos geniet,
van de geuren van broer Piet,
o, die bollen!
Piet Bijleveld is er heel wat minder goed
aan toe geweest dan nu. N a zijn arrestatie
in de trein en zijn verblijf in Scheveningen
kreeg hij in het kamp Amersfoort een
zware longontsteking en pleuritus. Maar
Piet kwam vrij. Zijn moeder en
Leny Visser, de leidster van de verzetsgroep, hebben hem totaal verzwakt en
broodmager in Amersfoort opgehaald.
Ondertussen hebben slechts weinig mannen van de jaargangen 1905-1928 zich
gemeld. I n sommige plaatsen worden als
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Een bijdrage voor de aanschaf van tulpenhollen (uit: notulen vergadering R.K. Armbestuur van Oegstgeest
d.d. 17 januari 1945).
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'hulpmiddel' de bevolkingsregisters onder
toezicht van Duitsers gesteld; elders halen
verzetsgroepen de registers weg. In
Sassenheim verwijderen de inwoners de
straatnaambordjes en de huisnummers.
Daar wordt het moeilijk zoeken voor de
Duitsers.

Een andere verblijfplaats
Na een verblijf van circa een jaar werd
Paul van Eisen vanuit het kamp Stanislau
overgeplaatst naar Brandenburg. De krijgsgevangenen dragen hier een uniform met
daarop de letters ' K G F ' . Zij hebben het
niet slecht, maar toch bereidt een groep
gevangenen een vluchtpoging voor.
Notabene in het kamp zelf worden
Ausweise gemaakt. Ondanks de uitstekende voorbereiding wordt de vluchtpoging verijdeld.
Ook Willem Collee krijgt een andere
verblijfplaats. Ondanks de steun van zijn
vrienden Dick van Beek en Gijs van den
Ameele kan hij het zware werk in Dieburg
bij Lager I niet meer aan; hij komt in Lager
I I , bestemd voor zwakke en zieke gevangenen, waar de overlevingskansen gering zijn.

Wanneer er in Lager I een priester komt,
denkt Van Beek: "Ik ga biechten, misschien
komt de priester ook in Lager I I , en kan hij
vertellen hoe het met onze vriend Collee
gaat". Dat gebeurt. Twee weken later gaat
Van Beek wéér biechten. De priester zegt:
"Je vriend is dood!" Het merkwaardige is
dat Van den Ameele en Van Beek dit eigenlijk heel normaal vinden. Via brieven
wordt het bericht bekend in Oegstgeest,
maar mevrouw Collee is nog niet op de
hoogte.
Ook Liesje Bos moet een ander onderkomen zoeken, omdat het verpleeghuis te
Heemstede werd gesloten. Zij kijkt uit naar
de komst van haar 'oom Frits' (Rein van
Kampenhout), die ongetwijfeld raad zal
weten. Ondanks het risico van razzia's,
ondanks de stromende regen en de storm,
gaat Van Kampenhout op de fiets van
Leiden naar Heemstede. "We zullen zien of
je in Heemstede kan blijven, of dat je bij
ons kunt komen werken", zegt Rein. Vol
spanning wacht Liesje de beslissing af.
Voorts is daar de Duitse musicoloog,
dr. Eberhard von Rebling, die zijn onderduikadres in Hazerswoude verruilde voor
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De Ausweis, die Paul van Eisen niet gebruikte maar wel bewaarde.
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een schuilplaats in Oegstgeest. Von Rebling
(een generaalszoon) wilde, toen Hitier aan
de macht kwam, Duitsland zo spoedig
mogelijk verlaten. In 1936 - hij was toen al
een redelijk succesvol pianist - kwam hij
naar Nederland, waar hij al eerder verbleef.
In 1937 leerde hij zijn toekomstige vrouw
kennen, de Joodse danseres en zangeres van
Jiddische liederen Rebecca (Lientje)
Brilleslijper. Voor de oorlog traden zij veelvuldig op als duo, maar in de oorlog moesten beiden spoedig onderduiken; zij kregen
steun van het kunstenaarsverzet. De artistennaam van Lientje Brilleslijper was L i n
Jaldati. Tot 1943 hebben zij nog illegaal
huisconcerten gegeven. De opbrengst daarvan vloeide terug in de kas van 'De Vrije
Kunstenaar'. Rebling (het 'Von' is verdwenen) verblijft in Oegstgeest bij Gerard
Blomsma, depothouder van de Butagasmaatschappij en technisch adviseur. Hij en
zijn vrouw Riet hebben de moed gehad de
pianist van Duitsen bloede in hun woning
(Emmalaan 5) op te nemen. Rebling heeft
zijn dochtertje in Hazerswoude moeten
achterlaten. Zijn vrouw bevindt zich - zo
zij nog leeft - vermoedelijk in het kamp
Bergen-Belsen.
Gerard Blomsma zelf speelt hobo; hij krijgt
les van de bekende Haakon Stotijn, die
eveneens illegaal in het dorp verblijft.

Uitersten in de groep Talboo
Maartje Key-Varkevisser, de echtgenote van
de verzekeringsinspecteur Jacob Key, twijfelt nog steeds: "Is haar man nu wèl of niet
bij het verzet betrokken?" Regelmatig
bracht ze voor hem pakjes weg, afkomstig
van Van Kampenhout. De inhoud kende ze
niet. Wanneer er gesproken wordt over
illegaal werk houdt Key, die 'Jacques'
genoemd wordt, zich altijd afzijdig... Hij
zweeg meestal bij nieuwe maatregelen van
de bezetter. Soms gaf hij opvallend 'openlijk' gehoor aan de voorschriften van de
Duitsers, zoals bij de inlevering van
metalen. Van Key wordt niemand veel
wijzer. Hij behoort tot de stille werkers.
Betrouwbaar als geen ander.
Enige tijd geleden kreeg de Talboo-groep
een nieuwe medewerker, zoon van een
gereformeerde predikant uit Alphen. Hij

had gewerkt bij de 'Kommandantur' in
Berlijn. "Maar ik wil mijn leven beteren",
heeft hij gezegd. "Ik wil deelnemen aan het
verzet".
Niet iedereen vertrouwde de nieuwe medewerker, die ook enige rivaliteit jegens
anderen aan de dag legde. O m hem kwijt te
raken heeft de groep Talboo de Leidse
politie gevraagd huiszoeking te verrichten
in zijn woning in de Duivenvoordestraat.
"Hij zal dan vast en zeker onderduiken", zo
veronderstelde men. Het ging zoals verwacht werd; een hele geruststelling voor
degenen die in hem een infiltrant herkenden.
In het begin van 1945 hebben Theo en
Jeanne Talboo weer geruime tijd gebruik
gemaakt van hun nachtelijk onderduikadres
bij Anneke, Corrie en Hennie Westenbrink
in de Julianalaan.
Politiefunctionaris Eef Massink begeleidde
het echtpaar menig keer in de avondlijke
uren over straat.
Maar medio januari lijkt de kust veilig. De
Talboo's durven weer thuis te slapen.

Een rampzalige dag voor Oegstgeest
Nog slechts 8% van de 17- tot 40-jarige
mannen heeft zich half januari gemeld. Dit
noopt de bezetter tot het houden van
razzia's. Nadat in diverse plaatsen reeds
mannen werden opgepakt is Oegstgeest aan
de beurt. Op vrijdagochtend 19 januari
wordt het hele Wilhelminapark afgezet.
Leen van Ingen Schenau, die in deze
periode verblijft op 'Endegeest' op de
afdeling mannen E , heeft zich - onbewust
van het gevaar - op straat begeven. Hoewel
er op hem geschoten wordt kan hij langs
het huis van dr. Jelgersma nog net het bos
van 'Endegeest' invluchten. Zo worden de
medewerkers van de centrale keuken
gewaarschuwd en kunnen alle onderduikers
zich daar in veiligheid stellen. Later zou
één van de dochters Jelgersma Leen een
patroonhuls bezorgen, afkomstig van de
schietpartij, die de Jelgersma's vanuit hun
huis in het bos volgden.
Bij het viaduct over de Rijnzichtweg
bevindt zich de Feldgendarmerie, die de
Indische Buurt bewaakt. In de De
Kempenaerstraat drijven de Duitsers enkele
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E.J. Massink.

mannen voor zich uit, onder wie de op de
Rijnzichtweg wonende Feike Asma, jaren
lang organist van de Hooglandse Kerk. Bij
de Haagse Schouw pakken de Duitsers in
twee uur tijd 35 mannen op, terwijl zij
tevens fietsen en bakfietsen in beslag
nemen.
Het gerucht verspreidt zich als een lopend
vuurtje door het dorp, waar inmiddels
huiszoekingen plaatsvinden. Mannen
vluchten over schuttingen. Men waarschuwt elkaar.
De 43-jarige Jacques Key (Rijnzichtweg 62),
die op vrijdag gewoonlijk naar de veemarkt
in Leiden gaat, is deze ochtend thuis
gebleven. "Er zijn razzia's", heeft Maartje
Key gezegd. "Het is te gevaarlijk om weg te
gaan".
De familie Key krijgt die ochtend bezoek
van Koos Pitlo, directeur van de studentensociëteit 'Minerva', die ook aan de
Rijnzichtweg woont. Ze praten wat met
elkaar. Dan gaat de telefoon. Een vrouwenstem geeft een boodschap door aan Key.
Zonder iets te zeggen loopt Jacques meteen
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de deur uit, zonder jas, terwijl het koud is.
Hij haast zich naar de Sumatrastraat, naar
Rein van Kampenhout. Key is een
geregelde gast bij Rein en Jobje. Hij kent de
weg en gaat als gewoonlijk door de keukendeur naar binnen, niet wetende dat de
Feldgendarmerie al arriveerde en op de
hoogte was van de verzetsactiviteiten van
het echtpaar.
Intussen hadden de Duitsers ook reeds aangebeld bij de familie Van der Valk in de
Celebesstraat, om de 22-jarige Tiny te
arresteren; zij was echter niet thuis. Vader
Van der Valk (Piet) wordt gelast de Duitsers
naar de Willem de Zwijgerlaan te geleiden,
waar Tiny zich op dat moment bevindt. Zij
weet gelukkig bijtijds te ontsnappen.
Ondertussen heeft haar zusje, de 19-jarige
Piëta van der Valk, het echtpaar
Van Kampenhout willen waarschuwen. Zij
belde aan en trof de Feldgendarmerie aan.
"Oh, ik kwam even de oven lenen...."
Rein en Jobje van Kampenhout, en ook
Jacques Key, worden gearresteerd. Rein
probeerde zijn vrouw vrij te pleiten, maar
zij stond erop bij haar man te blijven.
Groenteman Henk van der Meij, die zich
toevallig in de straat bevindt, wordt gelast
zijn wagen ter beschikking te stellen. Rein
en Jobje van Kampenhout, Jacques Key,
Piëta en de inmiddels teruggekeerde vader
Van der Valk worden gedwongen plaats te
nemen. Ook het in de woning van
Van Kampenhout gevonden belastende
materiaal gaat de groentewagen op en
Van der Meij krijgt opdracht de gearresteerden met paard en wagen naar het
Rapenburg te rijden, naar het bureau van
de Feldgendarmerie.
Eef Massink, op de hoogte van het
dreigend gevaar, probeert het echtpaar
Talboo te waarschuwen. Hij belt op naar
Emmalaan 83, maar krijgt de
Feldgendarmerie aan de telefoon. Ook
Talboo en zijn vrouw Jeanne worden
gearresteerd. Tevens wordt de heer
J.J.C. van Dijk (de schoonvader van dochter Gerda), die daar toevallig op bezoek
was, meegenomen.
Groot is de ontsteltenis te Oegstgeest,
wanneer men van de arrestaties verneemt.
Men is ervan overtuigd dat er verraad in het

spel is geweest. De vraag of Jacques Key
telefonisch werd verzocht Van Kampenhout te waarschuwen, of dat hij naar de
Indische Buurt 'gelokt' werd, blijft onbeantwoord.
Later blijkt dat de Joodse mevrouw
Bagrach, een inwonende onderduiker van
het echtpaar Van Kampenhout, aan de
aandacht van de Duitsers is ontsnapt. Zij
verbrandde na de arrestatie van haar weldoeners direct een aantal belangrijke
papieren.
Waarschijnlijk vindt Reinier van Kampenhout, die tijdens zijn verhoor door de Duitsers zwaar werd mishandeld, reeds de volgende dag de dood. Alhoewel Jacques Key
en Theo Talboo via Scheveningen uiteindelijk in de gevangenis te Amersfoort terechtkomen, is er nooit een spoor gevonden dat
wijst op een verblijf van Rein van
Kampenhout aldaar. De plek, waar hij zijn
graf heeft gevonden, is niet bekend.
Na een eerste verhoor wordt Jobje van
Kampenhout 's middags om half vijf naar
het politiebureau in de Zonneveldstraat
gebracht; Jeanne Talboo en Piëta van der
Valk arriveren daar 's avonds om acht uur.

Reinier van Kampenhout, die moedig streed en zijn leven
op het spel zette voor het verzetswerk.

De heren Van Kampenhout, Key en
Van der Valk blijven die nacht op het
Rapenburg.
Jobje van Kampenhout en Jeanne Talboo
komen na hun verblijf op het politiebureau
in Leiden in Scheveningen terecht, waar
Jobje ernstig ziek wordt. Een medegevangene, mevrouw dr. H . J . H . ScheltemaSchönfeld uit Leiden, bewerkstelligt dat zij
wordt overgebracht naar een verpleeghuis
in Den Haag.
Diepe rouw beheerst de harten van allen,
die weten hoe veel werk deze verzetsdeelnemers hebben verricht.

Na de arrestatie
Onder dekking van de duisternis halen
Zwarte Frits en enkele andere medewerkers
van de groep uit de woning van
Van Kampenhout de niet gevonden wapens
weg. Van Eef Massink hoort Zwarte Frits
dat er vanuit de tuin van Talboo belastend
materiaal over de schutting is geworpen.
Wanneer dit door Zwarte Frits uit de tuin
van de buren wordt gehaald, bevindt de
Feldgendarmerie zich nog in de woning
van de Talboo's.
De wapens uit de woningen van
Van Kampenhout en Talboo worden
ondergebracht bij Toon van der Nagel in
zijn tuinmanswoning op het terrein van de
Anna Kliniek.
Op zaterdag 20 januari wordt Piëta van der
Valk teruggebracht naar het Rapenburg,
waar zij en haar vader 's middags worden
vrijgelaten. Voorzover de besneeuwde
wegen dit toelaten reppen zij zich zo snel
mogelijk naar huis.
In Heemstede ondertussen heeft Liesje Bos
zich langzamerhand voorbereid op haar
vertrek. Dan staat Dirk Rietveld, een van
de eerste werkers van Talboo, op de stoep.
"Ik moet je waarschuwen", zegt Ouwe
Dirk. "Onze vriend Frits is op vakantie.
Ga vandaag nog naar Oegstgeest. Ze
hebben je nodig. Schiet alsjeblieft op.
Goede reis en tot ziens".
De betekenis van Dirk's woorden dringt
langzaam tot Liesje door. "Onze vriend
...Op vakantie? ...Frits is weg! ...De
Duitsers hebben hem gepakt!"
Dezelfde dag, 20 januari, vertrekt Liesje
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Bos met een collegaatje uit Heemstede.
Alle spullen worden op één fiets gebonden.
Ze maken de circa 30 km lange reis om
beurten lopend en fietsend. Aan het einde
van de tocht zijn ze uitgeput en hongerig.
Liesje brengt haar collegaatje naar een
onderduikadres en gaat naar de inmiddels
teruggekeerde Piet van der Valk, voor
nadere informatie.

Omdat hij gestolen Duitse laarzen droeg?
Jo Hakker, die bij boer Siem van der Salm
aan de Haarlemmertrekvaart werkt, is op
weg naar zijn ouders in de Duinzichtstraat.
"Daar is iets niet pluis", denkt hij, de situatie in ogenschouw nemend. Hakker denkt
terug aan de beschieting van de trein in
maart 1943. Zal hij weer getuige zijn van
een noodlottige gebeurtenis?

Nog dezelfde avond spreekt Liesje Bos met
Zwarte Frits. "Rein van Kampenhout
verzorgde heel veel ondergedoken Joden en
niet-Joden", zegt hij. "Liesje, we weten wat
je kunt: je moet zijn plaats innemen.
Morgen ga je aan de slag".
Zwarte Frits brengt Liesje naar haar nieuwe
verblijfplaats: het huis van broeder
Kruizinga aan de Endegeesterstraatweg.
Zijn vrouw Cor zorgt voor hun dochtertje
en de zes onderduikers die op dat moment
op de zolder verborgen zijn. Liesje merkt
dat het huis tevens een trefpunt is voor
verzetsdeelnemers. Cor wijst haar een
soort studeerkamertje aan de straatkant.
"Hier kun je slapen, op de bank".
Klaas Kruizinga bespreekt later met Liesje
de opdracht, die zij moet gaan uitvoeren.
"Wees voorzichtig, Liesje", zegt Kruizinga.
"De arrestatie van Talboo en
Van Kampenhout is waarschijnlijk verraad
geweest. Wellicht van een (vroegere) rivaal.
Ik heb mijn vermoedens".

Theo van den Oord doodgeschoten
De aanstaande schoonfamilie van Dick van
Beek, de familie Van den Oord
(Frederik Hendriklaan 4), telt zes zonen;
vijf zoons zouden in aanmerking komen
voor de Arbeitseinsatz. Tot nu toe is het
hen steeds gelukt uit handen van hun
belagers te blijven.
Op 22 januari 1945 slaat het noodlot toe.
De 19-jarige Theo (die volgens zijn vals PB
jonger was) wordt doodgeschoten. Sommigen menen dat hij die dag naar
Warmond ging. Anderen beweren dat hij
probeerde naar de Maredijk te gaan om aan
tabak te komen. Op de hoek van de
Abtspoelweg en de Kwaaklaan, bij de
ingang van de boerderij van Treur, zag hij
enkele patrouillerende Duitse militairen.
Theo schrok. Uit angst voor controle?
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Theo van den Oord.

Theo vlucht, gebogen langs de lage heg
tussen de vijver van de Laan van Alkemade
en het land van Treur. Aan het eind van de
Laan van Alkemade steekt Theo over,
dwars door een volkstuin, in de richting
van de Hofbrouckerlaan. Dan wordt er,
vanaf circa 200 m, op hem geschoten.
Dodelijk gewond zakt Theo neer in de
sneeuw, tussen de koolstronken. De
sneeuw kleurt zich rood.
Twee gemeentewerklieden voeren hem kort
daarna per handwagen af.
Hij wordt begraven op de rooms-katholieke
begraafplaats te Oegstgeest, door gebrek
aan hout gehuld in een laken.

Petroleumhandelaar Leen Verhaar
gearresteerd
In de Sumatrastraat, waar het echtpaar
Van Kampenhout woonde, woont ook de
petroleumhandelaar Leen Verhaar met zijn
gezin. Na de dramatische gebeurtenissen
van 19 januari heelt Arie Zonneveld - in
herinnering aan de overval op het distributiekantoor - Verhaar voorgesteld onder
te duiken. Leen heelt immers de nodige
karweitjes geklaard voor Van Kampenhout,
had contact met mevrouw Talboo,
mevrouw Van Kampenhout en Leny
Visser. Leen, die een schuilplaats heelt
onder de vloer, blijft echter bij zijn vrouw
en kinderen. Het valt op dat er nu voortdurend een Duitse soldaat op de hoek van
de straat op wacht staat...
Op 27 januari dringen zes leden van de
Feldgendarmerie zijn huis binnen. Leen
wordt gearresteerd. Wederom wordt
groenteboer Van der Meij 'uitverkoren' de
arrestant en zijn bewakers te vervoeren.
Leen wordt verhoord op het Rapenburg, en
vervolgens naar Heck's Lunchroom aan de
Stationsweg gebracht (waar zich meer
arrestanten bevinden) voor een nieuw ver-

hoor. Dan komt hij terecht op het Leidse
politiebureau en krijgt opdracht eten bij de
gevangenen te brengen. Tot zijn ontsteltenis
treft hij daar zowel mevrouw Talboo als
mevrouw Van Kampenhout aan, in alwachting van hun transport naar Scheveningen.
Verhaar wordt tewerkgesteld in Duitsland,
waar hem een zware tijd wacht. Zijn vrouw
en kinderen weten niet waar hij is.

Spoorbruggen gebombardeerd —
Inlichtingendienst R R
Met succesvolle aanvallen op de spoorbrug
bij De Vink en die over de Leede bij
Warmond stellen geallieerde vliegtuigen op
22 januari 1945 de belangrijke spoorlijn
Amsterdam-Den Haag nagenoeg buiten
gebruik. De inlichtingendiensten in het
land wijzen de geallieerden op deze uit
strategisch oogpunt belangrijke punten. Op
beide plaatsen is helaas de in de omgeving
aangebrachte schade aanzienlijk.
In het huis van de plaatselijk directeur van
de Rolls Royce-dienst aan het Emmaplein
te Oegstgeest, de heer Van Tongeren, zijn
de stapels doorslag-blaadjes intussen aardig
gegroeid. De adjunct-directeur van het
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Uit het kaartsysteem van de heer H.A.E. van Tongeren.
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Leidse Slachthuis heeft zich ontpopt als een
perfect administrateur, die veel zorg
besteedt aan zijn berichtgeving en deze
vaak voorziet van illustraties. Van Tongeren
geeft op een kaart van Oegstgeest duidelijk
alle aangebrachte Duitse verdedigingswerken aan en brengt adviezen uit over
mogelijk aan te vallen doelen. Daarnaast
heeft hij een kaartsysteem waarop hij de
'bewegingen' in het dorp noteert. Zo
worden woningen geregistreerd, waar zich

Duitsers bevinden, wie de leidinggevende
officier is, over welke wapens men
beschikt, waar zich telefooncentrales
bevinden, enzovoorts. Bewegingen over de
weg worden eveneens geregistreerd, ook
door Frans Westrik, de ondergedoken zoon
van de directeur van het Oegstgeester postkantoor; hij verdiende zijn sporen al door
de terugkeer naar Engeland te bewerkstelligen van menige in Nederland
gestrande piloot. De broer van Frans,

Detail plattegrond Oegstgeest, bijgewerkt door Van Tongeren. Te zien zijn versperringen ten westen van de Rhijngeesterstraatweg-Dorpsstraat (stippellijn),
mitrailleuropstellingen (pijlen), de vernielde brug en de situatie bij het viaduct langs de Almondeweg.
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Brokstukken van een VI, na een mislukte lancering. Van Tongeren voorzag de serie foto's van nummers in verband met een
toelichting. Hier de foto 's II en III.

Ben Westrik, maakte zich eerder verdienstelijk voor de Talboo-groep.
Voorts zijn er in de regio RR-waarnemingsposten bij de Haagse Schouw (de drie
dames Legeer) en in Leiderdorp (de technisch georiënteerde W. van der Hoek, de
latere hoogleraar werktuigbouwkunde).
In de RR-organisatie is de militaire berichtgeving de belangrijkste plaats gaan innemen; de dienst tracht met name gegevens te
verzamelen over V-wapens. Sommige waarnemingsplaatsen bevinden zich niet meer
dan enkele tientallen meters van de lanceerplaatsen, in kuilen in de grond. Bij een mislukte lancering maken de RR-medewerkers
soms brokstukken van V-wapens buit, zoals
in het vroege voorjaar van 1945 van een V2
in Koudekerk. Van Tongeren (de latere
hoogleraar bacteriologie en virologie) legt
brokstukken van een V I op de gevoelige
plaat vast, nummert de foto's en maakt
daarbij een beschrijving. De organisatie
beschikt voor het overbrengen van informatie over een groot aantal regelmatige, op
gezette tijden functionerende koerierslijnen. Oegstgeest ligt in de lijn Delft Den Haag - Haarlem - Amsterdam.
Afstanden worden verdeeld in trajecten van

tien tot vijftien kilometer. E l k 'station'
brengt met eigen koeriersters de 'post' naar
de 'buurman'. Tussen Amsterdam en Den
Haag wordt twee maal per dag een dienst
onderhouden.
In deze periode maken de medewerkers van
de R R ook overzichten, die inzicht geven
in de voedselpositie van de geteisterde
bevolking in bezet gebied, zodat kan
worden bezien in hoeverre het leed vanuit
de bevrijde gebieden kan worden verzacht.
Ook op dit gebied is Van Tongeren door
zijn positie op het Slachthuis actief; hij
wordt hierin bijgestaan door zijn medewerker J.W.A. (Jan) de Boer, keurmeester
le klas, die Terweeweg 67 woont.

Huiszoeking bij Toon van der Nagel
— andere werkers
De zoon van Theo en Jeanne Talboo,
André, is na de arrestatie van zijn ouders
ingetrokken bij Toon van der Nagel in
diens huis op het terrein van de Anna
Kliniek. André, die ondergedoken was in
de Jan Vossensteeg in Leiden, heeft een
zwakke gezondheid. Zijn zus Gerda
verblijft met haar man in Indië, en André
is bijzonder labiel sinds de arrestatie van
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zijn ouders. Van der Nagel treft aangaande
André, in overleg met geneesheer-directeur
Van Nes van de Anna Kliniek, voorzorgsmaatregelen. Kort nadien worden Van der
Nagel en zijn vrouw Mijntje door de
Landwacht meegenomen naar het politiebureau in Leiden.
In aller ijl 'ontvoeren' Han Donkel en
Dirk Rietveld de jonge Talboo met een bij
Van Nieuwkoop gehaalde rol-brancard.
Geneesheer-directeur Van Nes heeft André
acuut operabel verklaard, reden waarom hij
wordt opgenomen.
Het echtpaar Van der Nagel gaat spoedig
vrijuit. Een huiszoeking heeft namelijk
niets opgeleverd, omdat Zwarte Frits met
enkele makkers de wapens en ander belastend materiaal heeft kunnen weghalen.
De wapens worden opgeslagen bij het echtpaar Van Strien in de Emmalaan.
Zwarte Frits trekt, nu hij leider van de
groep is geworden, ook andere werkers aan,
zoals de te Leiden gestudeerd hebbende
mr. Wicher O. Baron van Dedem
(Boerhaavelaan), actief in het studentenverzet; door bemiddeling van Marcel
Keezer gaat Van Dedem samenwerken met
de groep van Zwarte Frits. Ook enige
studenten versterken de groep, zoals Phil
Bangert (Morssingel) en L . E . M . Valk (later
oogarts in Helmond). Tandarts Jaap der
Kinderen (Geversstraat) is een gewaardeerd
lid, omdat hij tevens de gebitten van de
groepsleden onderhoudt.
Diverse koeriersters completeren de groep,
zoals Janny van Iperen en Babs Ochs,
beiden verpleegster in het Academisch
Ziekenhuis; zij hebben een kamer in het
zusterhuis op het terrein van het A Z L ,
waarvandaan het souterrain van Zwarte
Frits aan het Terweeplein gemakkelijk te
bereiken is. Andere koeriersters zijn de
zusjes Janny en Greetje van der Plas, uit de
Leidse Koninginnelaan (hun broer Piet zal
later deel uitmaken van de Oegstgeester
BS), Coby Hulst (haar vader heeft een
schoenenzaak in de Donkersteeg) en
röntgen-laborante Lenie Polderman (van
wie Frits het souterrain huurde).
Zwarte Frits onderhoudt ook contacten
met de broers Hans en Eric Stricker, die
beiden tot de Leidse BS behoren.
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De rolbaar, waar Van Nieuwkoop (rechts) zich mee moet behelpen. Links (gebogen) Herm
1'Ecluse (chauffeur), in het midden zuster Nel Hollander (directrice Anna Kliniek). Onder he
doek met het rode kruis ligt 'de patiënt'. De foto is gemaakt bij de ingang van de kliniek. Eer
beveiliging zijn alle ramen afgeschermd door houten schotten (zie rechts hij de vuilnisbakken), met daarachter zandzakken.

De centrale keuken
Steeds meer mensen doen een beroep op de
centrale keuken, alhoewel de 'maaltijden'
nauwelijks meer die naam verdienen. Wat
armzalige soep, soms is er stamppot, zo
dun, dat men zich afvraagt of het toch
eigenlijk geen soep is.
Door de razzia's is het aantal onderduikers
op 'Endegeest' toegenomen. Op de zolder
van 'Vrouwen-B', onder de hoede van
zuster Van Meel, verblijven Jas van Beek,
Leo van den Boogerd, Thijs Josemans en
Jan van Velzen.
De keukenmedewerkers van het eerste uur
verlaten de inrichting nauwelijks meer; zij
werken en slapen er. Chrétien van der
Horst schrijft soms een brief aan zijn
moeder, die in het ouderlijk huis in de
Duivenvoordestraat Chris en Gerrie
Steenwinkel en hun zoontje Ko in huis
heeft:
25 januari 1945
(...jGisteren moest de directeur van Endegeest
bij de Ortscommandant in Leiden komen en

de personeelslasten meebrengen. Het ging
over verstrekking van de voorlopige
Ausweisen. Deze zijn dan geldig tot 31 maart.
Het bleek dat alle personen boven de 30 jaar
een voorlopige Ausweis krijgen. Verder van
ben die tussen 25 en 30 jaar zijn, zijn er maar
enkele die er een krijgen. Het zijn alleen maar
diegenen die een leidende functie hebben. Ook
ik behoor als posthoofd tot de gelukkigen. We
zullen dus nu maar afwachten.(...)
Hebben jullie nog steeds licht of is het alweer
afgelopen?
Ik heb nu eindelijk de kaarsen gehad, dus als
we weer zonder licht zitten dan hebben we
tenminste toch kaarsen.
Maken jullie nog stroop van de suikerbieten?
Het pulpbrood zullen we volgende (week?)
best kunnen gebruiken, daar er geen nieuwe
broodbon wordt aangewezen.

Mevrouw Cosijn heeft inmiddels een Joods
meisje in huis, gaat voor de K P distributiebonnen bij onderduikers brengen, voedsel
regelen, en vervangende adressen zoeken.
'The Home Service' wordt nog steeds
gestencild op de zolder van de familie
Cosijn. Regelmatig publiceert het blad
lijsten met namen van verdachte personen.
Zoon Adriaan, die niet zo sterk is, krijgt
regelmatig extra voedsel bij een familie aan
de overkant; ook Maus komt daar regelmatig over de vloer. Maar op een keer herkent Zwarte Frits in de overbuurman een
V-man, die hem eerder verraden had. O m
veiligheidsredenen wordt het contact tussen
beide families niet verbroken.
Deze V-man zou na de oorlog worden gearresteerd.

Veel gebrek — hulp uit Zweden?
Chrétien van der Horst

Kantoorruimte centrale keuken op 'Endegeest'. Zittende Jaap Binsbergen uit de Balistraat
(links) en Chrétien van der Horst uit de Duivenvoordestraat. Staande rechts de
Oegstgeestenaar Tholen, belast met het toezicht op het transport.

Mevrouw Cosijn zelf actief
Mevrouw H . E . C . Cosijn-Ohlenschlager,
aanvankelijk zo bezorgd over de activiteiten van haar kinderen, raakt na de
arrestatie van Talboo zelf in toenemende
mate betrokken bij het verzet. Zwarte Frits
is een regelmatige gast in de Willem de
Zwijgerlaan 30; hij is voor haar één van de
contactpersonen van de groep Talboo.

Ondertussen is het verkrijgen en klaarmaken van voedsel een zaak geworden, die
het leven beheerst. O m het rantsoen van de
centrale keuken aan te vullen moeten veel
mensen producten gebruiken, die zij nooit
eerder voor menselijke consumptie aanwendden. Het bereiden ervan is ook geen
sinecure. De suikerbieten moeten eerst
gewassen worden. Met ijskoud water
probeert men de bieten te ontdoen van
dikke klodders modder. Daarna staan de
bieten een halve dag te sudderen op de
noodkachel, voordat de pulp eruit geschept
kan worden. Deze prut wordt ingekookt
tot stroop. Moeders vertellen hun kinderen
dat sneeuw met bietenstroop net zo lekker
is als vroeger een taartje.
Voorts moeten de tulpenbollen worden
schoongemaakt, gesneden, en uitgespreid
over de vloer om ze te laten drogen. Regelmatig keren is een vereiste. De bollen gaan
in het brood, door de aardappels, in de
stamppot. Wie creatief is serveert pap van
tulpenbollen met stroop van suikerbieten.
Mensen, die zich niet tijdig hebben kunnen
voorbereiden op het tekort aan textiel en
schoeisel, dragen versleten kleren en oude
schoenen. De schoenmaker heeft geen leer
meer voor reparatie. In de sigarenwinkels
prijken prachtige (lege) sigarenkistjes en
fraaie (eveneens lege) sigarettendoosjes.
Tabak is al enkele jaren zeer schaars voor-
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brand onder barre omstandigheden te blussen. De 'geroosterde' aardappelen worden
de volgende dag toch door de centrale keuken verwerkt. E r is weinig keus...
Regelmatig wordt Oegstgeest opgeschrikt
door Engelse vliegtuigen, die proberen
Duitse transporten op de rijksweg te
beschieten. Daarbij vallen onschuldige
slachtoffers, zoals mensen die onderweg
zijn om voedsel te bemachtigen. Wanneer
de getroffenen zich bevinden op het deel
van de weg tussen de Haagse Schouw en de
Postbrug verleent de EHBO-afdeling van
de Oegstgeester luchtbeschermingsdienst,
geassisteerd door de plaatselijke E H B O vereniging, haar diensten. De weg vertoont
vele gaten en kuilen.
De laatste sigaretten, die in de oorlog nog te verkrijgen
waren, werden gemaakt van door particulieren geteelde
tabak.

radig. Veel rokers verbouwen zelf tabaksplanten voor shag of pijptabak.
De dood eist zijn tol in een verontrustend
hoog tempo. Hout voor doodkisten wordt
schaars. Steeds meer doden worden in
huurkisten begraven, in kisten van board,
kartonnen dozen, lakens of dekens.
Liesje Bos is erachter gekomen dat zij
ongeveer 150 Joden en niet-Joden te verzorgen heeft; de nalatenschap van Rein van
Kampenhout, wiens verblijfplaats Liesje
niet kent. Liesje kan haar werk doen dankzij hulp van het Steunfonds, terwijl Zwarte
Frits en de zijnen proberen de magere
rantsoenen aan te vullen door overvallen te
plegen op voorraadschuren van boeren, die
misbruik maken van de situatie. De overvallen strekken zich uit tot ver buiten de
grenzen van Oegstgeest.
In de nacht van 25 op 26 januari breekt er
brand uit in de garage van het transportbedrijf van Van der Luyt aan de
Wyttenbachweg, waar zich een lading aardappelen bevindt, die de broers Rinus en
Jacob met veel moeite in Drente hebben
opgehaald. De aardappelen werden vanwege
de vorst afgedekt met stro. Waarschijnlijk
was een vonk uit de met hout gestookte
gasgenerator oorzaak van de brand. De vrijwillige brandweer van Oegstgeest weet de
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Het dorp Oegstgeest biedt hetzelfde beeld
als bijna alle dorpen in bezet gebied: een
troosteloze aanblik. Vrijwel alle lanen en
straten van het dorp worden beroofd van
hun grootste luister: de bomen. Het
restant, in knoestige stronkjes gezaagd, is
nodig voor de kachel. De januari-maand is
een maand van bittere kou. De kerkvoogdij
van de nederlands-hervormde kerk kan
onder haar gemeenteleden geen turf meer
verdelen; de in overleg met de plaatselijke
artsen ingestelde gemeentelijke brandhoutdistributie-commissie weigerde toestemming te geven. Deze commissie stelt dat
alle brandstof nodig is voor de centrale
keuken, de bakkers, zieken, ouden van
dagen en gezinnen met een baby. De
gemeente stelt hout ter beschikking,
afkomstig uit het Bos van Poelgeest. Verzetsdeelnemer Henk de Jong (Terweeweg)
zet zich persoonlijk in om gezinnen met
babies aan brandstof te helpen.
De bakkers moeten centraal gaan bakken in
de bakkerijen van Hoogeveen in 'De
Olmen' en van Van Velzen aan de
Geversstraat. Elke bakker krijgt een vaste
tijd om te bakken. Bij gebrek aan eigen
brandstof brengen de mensen een van naam
voorzien zelf opgemaakt blik met ingrediënten naar de bakkerij om het daar te
laten bakken. 'Deeg' van mais, suikerbieten, tulpenbollen, en heel soms van echt
meel.

8} Brood
1 d e e l t a r w e b l o e r , 3 d e e l e n t u l p e n b o l l e n . B o l l e n k o k e n , l n kokend -veter
met z o u t . f i j n maker, o f door v l e e s c h m o l e n d r a a l en, t a r w e b l o e m t o e v o e j e r ,
zoonoodlg nog e e n w e i n l c z o u t ^ C - l s t o f e e n t h e e l e p e l t j e d u b b e l k o o l z u r e
noda o f a n d e r E B T * » : : r i j s m i d d e l t o e v o e g e n ( b a k p o e d e r o f ö#rtj.l S T
bakker, i n een v l e e s s h p a n op dr k a c h e l ^r,c c i r c c een u u r het brood
k e e r e n en bakker, t o t k e t b r u i n en r a a r i s .

Steeds meer recepten voor de bereiding van gerechten met tulpenbollen.

Een bijzondere manier van hout kappen in
het Bos van Poelgeest is het 'kappen' met
een nijptang. Op het terrein zijn kuilen
voor Duitse voertuigen gemaakt, gestut
door paaltjes van dennehout. Door de ijzer-

draadverbindingen door te knippen komen
de paaltjes vrij. Prima brandhout! De knippende 'kappers' nemen de paaltjes om en
om mee, zodat de kuilen niet instorten,
's Avonds kruipen de mensen hongerig en
verkleumd in een koud bed om de volgende dag in de rij te gaan staan voor een
pannetje waterige soep.
Maar dan gloort er hoop...
Door bemiddeling van het Internationale
Rode Kruis arriveren op 28 januari 1945 in
de haven van Delfzijl twee Zweedse
schepen met voedsel; reeds op 2 oktober
1944 heeft de Nederlandse regering hiertoe
een verzoek ingediend. De schepen zijn
beladen met tarwebloem, gort, erwten,
margarine, melkpoeder, groenten en levertraan. Via binnenschepen zal het voedsel
naar het westen van het land worden
gebracht. De Duitsers hebben hiervoor
toestemming gegeven! Wanneer zal het
voedsel arriveren?

Overval Rotterdamse Bank aan het
Rapenburg

Hei verkrijgen en klaarmaken van voedsel beheerst het leven. Het noodkacheltje (niet meer
dan een blik) speelt hierbij een belangrijke rol.

Belangrijk is de overval op de Rotterdamse
Bank, die op 1 februari 1945 wordt
gepleegd door leden van de L O / K P van
Zwarte Kees uit Leiden en van de knokploeg van Zwarte Frits uit Oegstgeest. De
actie is gericht op het verkrijgen van geld
voor het verzorgen van onderduikers; de
Nederlandse regering heeft hiervoor
toestemming verleend.
Van de K P van Zwarte Kees verlenen
medewerking Wim de Geus (van de zuivelhandel in de Doezastraat), Wieb Pera,
E . J . (Eugène) de Geus (beroeps-militair en
instructeur bij de Leidse BS), zijn zoon
Jacques, terwijl de rol van dochter Jeanne
(koerierster) met name bij de admini167

stratieve afwikkeling van belang zal zijn.
Een tweede zoon, Steef, speelde bij de
voorbereiding een rol, omdat hij op de
bank werkte en wist op welke dag de
meeste contanten aanwezig waren.
Steef de Geus heeft een plattegrond
gemaakt, aan de hand waarvan de overvallers de situatie tevoren bestudeerden en
de taken verdeelden. Voorts werd geregeld
dat 'goede' politieagenten het optreden van
de politie zouden vertragen.
In de ochtend begeeft de Oegstgeester
'delegatie', onder wie Zwarte Frits, Marcel
Keezer, Herman van Oordt, Liesje Bos en
Janny van Iperen, zich naar het Rapenburg,
waar ook de anderen - in groepjes verspreid - arriveren.
Ongeveer tien mannen en vrouwen stellen
zich buiten de bank op om bij onraad te
waarschuwen. Rond de klok van elf uur
dringen zeven met pistolen gewapende
mannen de bank binnen. Personeelsleden
en bezoekers worden onder schot
gehouden. De directeur wordt meegenomen naar de kelder, waar zich de
kluizen bevinden. Anderen slaan de ruiten
van het loket in en de kassier krijgt 'in
naam van prins Bernhard' opdracht het
kasgeld af te geven. Geschrokken zingt de
man het 'Oranje Boven'.
Het geld wordt in tassen gestopt, die
worden afgegeven aan de zich gereedhoudende koeriers(ters). De hele operatie
heeft niet veel meer dan vijf minuten in
beslag genomen.
's Avonds arriveert Zwarte Kees met een
grote koffer bij de familie De Geus
(Constantijn Huygenslaan 1). Het geld
voor de Leidse L O bevindt zich in die
koffer. In de achterkamer begint het tellen.
Vader en moeder De Geus, Zwarte Kees,
Jeanne, Steef, Jacques de Geus, allen beginnen stapeltjes te maken. Overal komen
bankbiljetten te liggen. Op de tafel, op de
piano, op het dressoir. Aan het einde van
de avond blijkt de buit ƒ 90.000,— te
bedragen. Onderduikers kosten gemiddeld
ƒ 40,— per maand per persoon. Jeanne de
Geus zal de aan illegale werkers te verstrekken gelden keurig bijhouden in een boekje.
De Oegstgeester buit wordt ook die avond
geteld, bij Wicher van Dedem in de
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Bijeenkomst KP in het souterrain Terweepark 2. De foto is gemaakt na de bevrijding.
1) Wicher Baron van Dedem, 2) Marcel Keezer, 3) Zus van Han Donkel, 4) Toon van der
Nagel, 5) Dick de Kier, 6) Lenie Polderman, 7) Co Leenhouts, 8) Jaap der Kinderen (tandar
9) Han Donkel, 10) Zwarte Frits.

Boerhaavelaan. De 'oogst' is ƒ 10.000,—.
Na de oorlog zal de Nederlandse Staat op
basis van het boekje van Jeanne de Geus
een bedrag van ƒ 90.000,— uitkeren aan de
Rotterdamse Bank. De verzekeringsmaatschappij neemt ƒ 10.000,— voor haar
rekening.

Noodmaatregelen in het
Diaconessenhuis
Per 1 februari 1945 beschikt het ziekenhuis
niet meer over gas, waardoor het bereiden
van maaltijden nog meer problemen gaat
geven.
Daags ervoor hebben de zusters afscheid
genomen van besturend zuster Louise van
den Brink, die eindelijk van haar rust kan

31 januari 1945: Het in de Zendingsschool gevestigde Diaconessenhuis neemt afscheid van besturend zuster
Louise van den Brink.

gaan genieten; zij wordt opgevolgd door
zuster Jacoba Elema.
Bij de ingang van de keuken komt een
heimachine te staan. Met een
één-cylinder-stoommachientje met vliegwiel en dynamo wordt een grote batterij
accu's gevoed. De heimachine wordt drie
maal per week gestookt voor het opladen
van de batterijen en het centraal steriliseren
in een ruimte nabij de operatiekamer.
Overdag wordt de operatietafel zo dicht
mogelijk naar het raam geschoven zodat
met daglicht geopereerd kan worden,
's Avonds wordt er geopereerd bij het licht
van een staande lamp en een handlamp, die
tijdens de verrichtingen met de hand
omhoog wordt gehouden.
O m 22.00 uur gaan alle kleine 5 Wattlampjes van de noodverlichting uit; de
nachtploeg vertoeft in de keuken bij het
licht van een met petroleum gestookte
stallantaren.
Telefoonverkeer is ook hier niet meer
mogelijk. Wanneer bloedtransfusie noodzakelijk is gaat een zuster op de fiets naar
het Academisch Ziekenhuis om een donor
te vinden.

Wegens gebrek aan kolen zal per
15 februari het stoken van de centrale
verwarming moeten worden stopgezet.
Hoe moet het nu verder?
L

Bombardementen en slachtoffers
Een bombardement op de spoorbrug over
de Rijn tussen Oegstgeest en Voorschoten
vindt plaats op 6 februari 1945. De
Oegstgeestenaar Johannes Batelaan, van
beroep kolentransporteur, bevindt zich op
de bovenverdieping van zijn woning aan de
Hoge Morsweg 93. Bomscherven dringen
zijn huis binnen en verwonden hem ernstig
aan beide benen. Batelaan overlijdt de
volgende dag in het Academisch
Ziekenhuis, een vrouw en een kind van
drie jaar achterlatend.
Op 9 februari wordt de spoorbrug bij
De Vink voor de tweede maal gebombardeerd. De bommen treffen helaas slechts
burgerdoelen, waarbij negen slachtoffers te
betreuren zijn. De ruiten van de huizen aan
de Hoge Morsweg, na het eerste bombardement spoedig hersteld, sneuvelen voor de
tweede keer.
Ver van huis, in het Duitse Paderborn,
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overlijdt op 11 lebruari 1945 Simon
Buitenom. Voorheen - Buitenom werd weggevoerd bij een razzia - was hij landarbeider
te Oegstgeest (Haarlemmertrekvaart 27).

Katinka Rebling bij de Blomsma's in
Oegstgeest
De pianist Eberhard Rebling verblijft nog
steeds bij de Blomsma's in de Emmalaan.
Hij heeft Gerard en Riet Blomsma gevraagd
ol zijn dochtertje Katinka een paar dagen
uit Hazerswoude mag overkomen.
Begin lebruari haalt Rebling haar op,
lietsend door een dik pak sneeuw. In de
tuin van de Blomsma's maken ze een grote
sneeuwpop. E r is alleen geen worteltje dat
als neus kan dienen.
Het wordt voor Rebling steeds moeilijker
(zijn touwbanden hebben het begeven) en
gevaarlijker (vanwege vordering) op de fiets
naar zijn dochtertje te gaan. Voortaan gaat
hij elke week te voet van Oegstgeest naar
Hazerswoude, en weer terug. Rebling laat
Katinka steeds foto's zien van haar moeder,
zodat zij haar 'echte' moeder niet zal vergeten. "Ze komt vast en zeker terug", zegt
hij tegen Katinka. "Als de oorlog ten einde
is komt ze".

Tekort aan brandstof — excessen
E r ontstaat een ware noodtoestand door
het gebrek aan brandstof.
De nederlands-hervormde gemeente besluit
bomen op te offeren. Negen bomen uit de
tuin van de pastorie aan de Rhijngeesterstraatweg sneuvelen en twintig bomen van
het terrein bij gebouw 'Irene' aan de
Endegeesterstraatweg. Het terrein van de
Pauluskerk raakt vijf bomen kwijt, terwijl
het bestuur van de aangrenzende Zendingsschool nog eens zes bomen ter beschikking
stelt. Hiermee worden 94 gezinnen geholpen.
Materialen voor noodverlichting, zoals
kaarsen, petroleum en carbid, zijn alleen
nog tegen woekerprijzen te krijgen. O m als
brandstof te dienen vallen niet meer alleen
bomen ten offer, maar ook schuttingen,
houten dwarsliggers van de tramrails en
zelfs wachthuisjes; ook de dennepalen, die
als versperring waren aangebracht langs de
nieuwe rijksweg. Soms zoeken mensen het
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heil in eigen huis: kozijnen, deuren, vlieringvloeren en betimmeringen van de
zolder, deze houden het vuur weer even
brandende.
ASC-voorzitter S. Koopmans vreest dat
zelfs de houten tribune op het sportterrein
aan de Duivenvoordestraat zal sneuvelen.
Hij besluit te gaan slapen in de bestuurskamer, onder de tribune. E n ja, op een
avond hoort hij het geluid van een zaag...
De dader, die vlak bij het sportterrein
woont, is lid van de honkbalafdeling.
Mevrouw W.J.J. van Eisen-van den Oord,
die nog steeds in de oude pastorie bij de
St. Willibrordus-kerk woont, ziet kans
voor ƒ 200,— een boom uit de pastorietuin
te bemachtigen. N a meermalen inkwartiering gehad te hebben moet zij op 12 februari 1945 de woning geheel ontruimen. De
Duitsers presteren het zelfs een schoenmakerij te vestigen in dit historische pand.

Spitfire in Elsgeester polder
Een Engelse Spitfire voert in de middag van
de 13e februari 1945 beschietingen uit op
een Duits transport op de rijksweg onder
Oegstgeest ter hoogte van de brug over het
Oegstgeesterkanaal. Een tweede Spitfire
vliegt door de beschieting heen en wordt in
de staart geraakt. De 58-jarige
T h . Haarman en zijn 48-jarige huishoudster, mevrouw B.J.A. van Beek, beiden
afkomstig uit Den Haag, bevinden zich op
het naastgelegen fietspad - zij waren op weg
naar de Haarlemmermeer voor voedsel - en
worden door mitrailleurkogels getroffen;
beiden raken zwaar gewond.
De jonge Leen van Nieuwkoop, die bij zijn
grootvader verblijft, ziet om drie uur het
aangeschoten vliegtuig neerstorten in de
Elsgeester polder ten westen van de grote
weg (later aangeduid als A44). Vanuit zijn
langs het kanaal gelegen woning schiet
tuinder Jan Juffermans met zijn neef
Jan Juffermans H z n . (bij zijn oom ondergedoken) onmiddellijk te hulp. Leen ziet
hoe zij de slachtoffers naar de keuken van
de woning brengen. Met paard en wagen
brengt boer Van Rijn van boerderij
'Haaswijk' de getroffenen naar het ziekenhuis; een lange tocht omdat hij een grote
omweg moet maken, daar de brug over het

Kapper De Groot en zijn uitgebreide
'praktijk'
In de De Kempenaerstraat 13 hebben de
heer G . de Groot en mevrouw
K . de Groot-Huis een kapsalon voor dames
en heren. Zij hebben drie kinderen; helaas
heeft De Groot uit veiligheidsoverwegingen
zijn oudste (16-jarige) zoon Gerard naar
een onderduikadres in Noord-Holland
moeten brengen.
Kapper De Groot is een ontwapenende
man, met stijl, en gevoel voor humor.
Bovendien is hij in staat diplomatiek te
werk te gaan. Met menige klant heeft hij
een vriendschapsband opgebouwd. De
mensen vertrouwen hem. O m deze
redenen wordt hem gevraagd onderduikers
te knippen. De Groot zal de boel niet
verraden. Zijn praktijk brengt hem op tal
van particuliere onderduikadressen, maar
ook in het nu zo nabij gelegen
Diaconessenhuis, en zelfs in het
Academisch Ziekenhuis. Hij knipt ook de
onderduikers van de familie Van Kampen,
twee pandjes bij hem vandaan. Voor de
heer Van Kampen, die lichamelijk niet
sterk is, vervult De Groot nog een andere
kappers-rol; hij voorziet Van Kampen
namelijk van brandhout...

Een onderduiker begraven

Situatie in de hongerwinter:fietsendop de autoweg, vanwege het als gevolg van de aangebrachte verdedigingswerken onbegaanbare fietspad.

De heer M . H . van Kampen en mevrouw
E . M . van Kampen-Onderwater wonen
De Kempenaerstraat 9, naast 'De Kleine
Kapel' van de familie Hienkens.

kanaal enkele maanden terug opgeblazen
werd.
Mevrouw Van Beek zou aan haar
verwondingen overlijden.
De piloot van het neergestorte vliegtuig,
een Nederlander in dienst van de R A F , is
eveneens omgekomen. Zijn naam is Eric
Ditmarsch. Zijn ouders wonen in Nijkerk.
Hij wordt op 17 februari begraven bij het
Groene Kerkje.

Kapper G. de Groot en zijn zoon Johan, die later de zaak
zou overnemen.
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Van Kampen is horlogemaker. Met een
handwerkwinkel en een bescheiden vitrine,
waar ook horloges te koop werden aangeboden, voorzagen de Van Kampen's in hun
onderhoud. Het echtpaar Van Kampen
behoort tot het Leger des Heils. Zij hebben
in deze oorlog hun Christenplicht begrepen. Zij hebben drie kinderen, maar toch
namen zij al in 1942 in hun bescheiden
woning twee Joodse echtparen op, de heer
en mevrouw Coppenhagen (30'ers) en het
echtpaar De Beer (50'ers). Daarnaast verschallen zij regelmatig tijdelijk onderdak
aan anderen en brengen ook onderduikers
naar verblijlplaatsen elders. Bij de 17-jarige
oudste zoon Wim, nog scholier (later
hoold Gevers Deynootschool te Voorschoten), legt de angst voor gevaar het veelal al
tegen de gezelligheid die de gasten met zich
brengen.
Vader en moeder Van Kampen hebben
echter wèl zorgen. In deze winter is de
gezondheid van de heer De Beer er niet
beter op geworden. Ze bespreken hun
zorgen met de verzetsmedewerker,
H . Griffioen uit Voorhout, die de onderduikers bevoorraadt. Hetgeen al enige tijd
wordt gevreesd, gebeurt. De Beer overlijdt.
Uit angst voor ontdekking worden er geen
formaliteiten vervuld. Met behulp van de
heer Griffioen en mejuffrouw A.B.J. de
Vries (assistente van dokter Varekamp)
begraalt men de overledene, gewikkeld in
een laken, in de achtertuin. Het is heel
gevaarlijk, omdat zich om de hoek
(Koninginnelaan 2) mannen bevinden van
de N S K K Motorgruppe Lultwaffe. De
NSKK'ers lijken echter te genieten van een
zorgeloze nachtrust.
Na de oorlog maakt mejuffrouw De Vries
(later mevrouw Van der Vliet-de Vries,
huisarts in de Vogelbuurt) de overlijdensakte op. De heer De Beer wordt
opgegraven; zijn laatste rustplaats vindt hij
op de Joodse begraalplaats in Muiden.

Liesje Bos — de Oegstgeester artsen
De herinnering aan de moed en de kracht
van Rein van Kampenhout doet Liesje Bos
aan één stuk door werken. Het aantal
onderduikers dat zij verzorgt is opgelopen
tot 180; hiermee is een bijdrage van het
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John en Terry Naber waren ondergedoken in de Emmalaan (later Prinsenlaan). Na de oorlo
krijgen zij hun dochtertje terug. Van links naar rechts: Terry Naber, Capt. I.B. Rose
(toekomstige echtgenoot van Liesje Bos), John Naber met dochtertje Emily, Liesje Bos, Sidn
(chauffeur van de wagen, waarmee Emily in Vaassen werd opgehaald).

Nationaal Steunfonds gemoeid van
ƒ 5.000,— per maand. Liesje raakt met
sommigen bevriend, zoals met het Joodse
echtpaar Terry en Johnny Naber, dat in de
Emmalaan - tegenover het huis van
Talboo - ondergedoken is. H u n tweejarig
dochtertje is al vanaf haar geboorte bij een
boerengezin in Vaassen bij Apeldoorn.
Gedrieën praten ze soms tot diep in de
nacht, in dekens gewikkeld tegen de kou.
Het contact met jonge onderduikers is voor
Liesje soms een verademing. Oudere mensen worden eerder ziek. Dan moet er
- clandestien - een betrouwbare arts gezocht
worden. Gelukkig heeft Oegstgeest zulke
dokters.
Klaas Kruizinga zegt Liesje dat dokter
Hugenholtz haar hulp nodig heeft. Ze gaat
naar zijn spreekkamer. "Zou je mij, wanneer je distributiekaarten krijgt, telkens

21 kaarten kunnen leveren?", vraagt dokter
Hugenholtz. "Mijn 'bron' is er niet meer".
Zonder te aarzelen stemt Liesje toe. Het
betekent dat deze huisarts 21 onderduikers
verzorgt.
Ook dokter Varekamp is een ware helper
in nood. Liesje weet dat de knokploeg in
de Johan de Wittstraat, die voorheen onder
leiding stond van Marinus Post, vele malen
- en nooit vergeefs - een beroep op hem
deed.
Via Klaas Kruizinga onderhoudt Liesje ook
contact met de artsen van 'Endegeest', die
haar aan dekens helpen. Op een dag gaat ze
met vier dekens achter op de fiets, stevig
trappend tegen de koude wind, op pad. In
de De Kempenaerstraat is alles leeg en
verlaten. Ze ziet een bordje: "We hebben
niets meer. Misschien is er morgen weer
wat". Opeens voelt Liesje dat ze op het
punt staat flauw te vallen. Ze stapt af en
loopt de bloemenwinkel van Willem
Buurman in. Ze moet gaan zitten.
"Schaamt u zich maar niet, jonge dame",

Huisarts F. W.N. Hugenholtz, die zich nog vele jaren in de
genegenheid van zijn patiënten zou mogen verheugen.

zegt Buurman. Hij brengt Liesje iets warms
te drinken. Dan valt haar oog op een klein
bosje gele en witte krokussen. Ze voelt zich
plotseling beter. Liesje koopt de krokussen
en beschermt ze met haar jas tegen de kou.
Zo nu en dan ruikt ze een vleugje van hun
geur.

Droppings en overvallen
In de eerste helft van februari heeft de eerste wapen- en springstofdropping in de
regio (bij Zoeterwoude) plaatsgevonden;
het terrein was gemarkeerd door kaarsen.
De gedropte materialen worden verspreid
in de omgeving, waardoor het verzet te
Leiden en omstreken beter bewapend
raakt. Het verzet krijgt versterking van
jonge mannen, die aangetrokken worden
door stenguns en pistolen, die er een eer in
stellen springstof in hun broekzak te hebben. Niet altijd botert het tussen de ervaren
mannen van het eerste uur en de nieuwelingen.
O m de grotere hoeveelheid wapens te
verbergen wordt soms de nodige creativiteit
aan de dag gelegd. De Leidse BS'er Piet
Kuivenhoven, die later deel zal uitmaken
van de Oegstgeester BS, verbergt wapens in
zijn ouderlijk huis in het harmonium,
waarvan de klank sedertdien is verstomd.
Op 16 februari 1945 proberen enkele
BS'ers uit Leiden, na de mislukte bombardementen van de Engelsen, de
Vink-brug op te blazen. De bezetter echter
ontdekt de lading springstof, maakt deze
onschadelijk, en draait de brug van de wal
weg.
Het Academisch Ziekenhuis verbergt een
groot aantal verboden zaken, zoals de
activiteiten van de instrumentmakers Theo
Klein en Dick de Kier, die al lange tijd
actief zijn ten behoeve van het Oegstgeester
verzet. Via laborante Lenie Polderman verschaffen Zwarte Frits en zijn makkers zich
verscheidene keren toegang tot het ziekenhuis om Rode Kruis-goederen te vergaren
die de Duitsers zich plachten toe te
eigenen; vooral dekens zijn in deze koude
winter zeer geliefd.
Zwarte Frits en de zijnen plegen in samenwerking met, of onder leiding van het
Leidse verzet, tal van overvallen. Diverse
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20 Februari 1945
No.247
Diverse berichten
Volgens berichten u i t ZweetJse bron i o i n de 0o3tzee een Duits troepentransport -schip met 3700 man aan boord tot zinken gebracht.

H E T FADO O1 "
- V r i j onverveerdNo.157
Dinsdeg 20 Febr.
Soeoia2l b u l l e t i n voor l e i d e n ' s omgeving.
Nederland; I n Engeland i a e:-n Kaar va •r Hul? aan Holland opgericht. Voorzitt e r hiervan i s de oud ambassadeur l o r d Templehocd.Vorder hebben i n de raad
TSJcenliedch z i t t i n g . Dc 'doe l e t e Hingen van de baad k a '
vooraans taande
nen a l s volgt worden samengevat:
le.De publikke opinie i n Ingeland nog meer op de nood in Nederland opmerksaam te maken, t:>. einde het verlangen cm nog meer hulp te verlenen op te wea
ken.
'Kopjes' van diverse illegale bladen, die de regio Leiden van nieuws voorzien.

keren 'halen' zij hiermee het illegale Parool
voor Leidens omgeving. Een voorbeeld
hiervan is de voedselstunt bij de Leidse
Conservenfabriek Tieleman & Dros op
23 februari, welke actie onder leiding stond
van Blonde Kees (Kees Piena, later wethouder van Leiden); bij deze stunt waren
ook de Oegstgeestenaren Jan en Karei
Heijmans en Jan Leget (die niet tot de
groep van Zwarte Frits behoorden)
betrokken. De levensmiddelen, bestemd
voor de Duitse Wehrmacht, worden ter
beschikking gesteld van de meest noodlijdende burgers.
Ook van de overvallen bij van zwarte
handel verdachte boeren te Oud Ade en
Rijpwetering op 28 februari maakt het
regio-Parool melding. Behalve Zwarte Frits
is Marcel Keezer ('Kippe-Kees' vanwege
zijn verblijfplaats in een kippenhok in Oud
Ade) vaak van de partij. Ook Toon van der
Nagel verleent als regel medewerking aan
overvallen, terwijl Wicher van Dedem een
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regelmatige 'plaatsvervanger' is.
Soms zijn er momenten om nooit te
vergeten. Bij een overval in Rijnsburg
houdt Toon van der Nagel de wacht.
Phil Bangert is de boerenwoning binnengegaan en heeft daar een enorme gehaktbal
gevonden, die hij in plakken snijdt om uit
te delen. Toon kijkt gespannen om zich
heen. Hoe lang zou het duren? Daar nadert
iemand... Het is Phil, die even naar buiten
komt. "Hier Toon, eet op, het is poep-lekker".

Bombardement Haagse
Bezuidenhout
Zes-en-vijftig Engelse bommenwerpers
vliegen in de ochtend van 3 maart 1945
richting Den Haag met het doel lanceerplaatsen van V2's en toevoerwegen te treffen. Wederom worden de doelen gemist.
Een grote bommenlast valt neer op de wijk
Bezuidenhout. In enkele uren worden
486 mensen gedood, het aantal gewonden

bedraagt 350 en ruim 20.000 personen
raken dakloos. Jo Knijnenburg, zuster van
de omgekomen broers Anton en Nico,
raakt ernstig gewond aan haar been; een
verwonding die tot blijvende invaliditeit zal
leiden.
De Haagse brandweer rukt uit om de vele
branden te blussen. In de loop van de dag
gaat een zeven-tal korpsen uit andere plaatsen assistentie verlenen, waaronder de
brandweer van Oegstgeest. De rit naar Den
Haag is vol gevaren omdat vliegtuigen ieder
voertuig onder vuur nemen. Bij een
beschieting van de rijksweg bij Oegstgeest
raken drie inzittenden van een
staatspolitie-auto uit Haarlem (ook
Haarlem verleent assistentie) gewond.
Het Oegstgeester korps keert echter
behouden terug.

Alex van Leeuwen gearresteerd —
Eduard Vrolijk omgekomen
Terwijl het Bezuidenhout nog brandt
wordt op 4 maart 1945, in de vroege
morgen, de oud-ASC-honkballer Alex van
Leeuwen met vijf leden van het gezin
gearresteerd. Vier gezinsleden zijn spoedig
weer vrij, maar Alex en zijn broer Leo
worden naar het Oranje Hotel in
Scheveningen gebracht. Een jaar eerder
werd de honkballende verzetsman ook al
gearresteerd, maar toen spoedig vrijgelaten.
Bij de arrestatie hebben de Duitsers vier
stalen helmen en een rol prikkeldraad
gevonden. De bevelvoerende officier zei dat
Alex al enige tijd van verzetswerk werd
verdacht. Niet ten onrechte! Alex, vanaf
mei 1944 lid van het Nederlands Vrijcorps,
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behoorde vanaf september 1944 bij het
Strijdend Gedeelte van de Binnenlandse
Strijdkrachten te Leiden.
Op 9 maart wordt de 25-jarige Oegstgeester
student Eduard (Eddy) Vrolijk
(Hofdijck 35) te Wassenaar dodelijk
getroffen door een granaatscherf.

De kerken roepen op tot naastenliefde
De Nederlandse bisschoppen, onder wie de
bisschop van Haarlem mgr. J.P. Huibers,
tonen in de H . Passietijd met een uitvoerige
brief van 5 maart 1945 hun medeleven met
"de vloed van stoffelijke en geestelijke
ellende" die over het land wordt uitgestort.
De bisschopsbrief wordt in alle
rooms-katholieke kerken voorgelezen,
terwijl de gelovigen van de dorpsparochies
worden aangespoord hulp te verlenen door
kinderen uit de grote steden in hun gezinnen op te nemen. Veel stadskinderen zijn
inmiddels al opgenomen op het platteland,
maar er zijn er nog meer, voor wie uitzending dringend gewenst is.
De kerkeraad van de nederlands-hervormde
kerk te Oegstgeest, op 10 maart 1945 in
vergadering bijeen, besluit tijdens de lijdensweken een inzamelingsactie te houden
ten behoeve van de bevolking van het
Bezuidenhout: voedsel, kleding, schoeisel,
dekens en toiletbenodigdheden kunnen
worden ingeleverd in de Pauluskerk.

Zweeds wittebrood te Oegstgeest
Nadat de gemeente Oegstgeest eerder een
crediet van ƒ 125.000,— ter beschikking
stelde voor de aanschaf van tulpenbollen,
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"Binnengekomen gaven afkomstig Zweedsche Roode Kruis: 7 brooden, lA pakje margarine, 1 pakje grutten" (uit notulen
kerkeraadsvergadering nederlands-hervormde gemeente Oegstgeest d.d. 10 maart 1945).
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kan de bevolking begin maart 1945 uitzien
naar een heel andere 'delicatesse'.
Eindelijk hebben ook de bakkers in
Oegstgeest een begin kunnen maken met
het bakken van het Zweeds wittebrood. Op
verzoek van de gemeente heeft de firma
Menken het Zweedse meel opgehaald bij
het station en naar de diverse bakkerijen
gebracht. De Duitsers deden alles om het
transport van de goede gaven, reeds op
28 januari te Delfzijl gearriveerd, te
stagneren.
In de bakkerijen zijn dag en nacht controleurs van gemeentewege aanwezig, die precies weten hoeveel broden er van een baal
meel gebakken kunnen worden. Door de
zakken niet al te grondig leeg te schudden
blijft er net voldoende over om 'eigen' personeel van een extra broodje te voorzien.
Het Zweedse brood is méér dan welkom
omdat de centrale keuken de stamppotuitdeling heeft moeten staken; er is alleen nog
zeer dunne soep en soms pap te verkrijgen.
Op 8 maart 1945 krijgt iedere
Oegstgeestenaar 800 gram brood en
125 gram margarine. Een kostbaar bezit.
Een koningsmaal. Heel het dorp is in
feeststemming.

De oud-honkballer Alex van Leeuwen, die
gepakt werd door verraad van twee meisjes
uit de buurt, wordt op 12 maart 1945 op de
Pleinweg te Rotterdam gefusilleerd, onder
anderen met zijn vriend Koos van der
Weyden, die tot de Leidse BS behoorde.
Van der Weyden was hovenier in de Hortus
Botanicus. Hij was ondergedoken in het
laboratorium onder de Victoria-kas; de
poort van de Hortus was al lange tijd
gesloten waardoor het terrein aan de
aandacht leek te ontsnappen. Bij een razzia
werd Van der Weyden echter gepakt.
De fusillades op de Rotterdamse Pleinweg
worden eveneens uitgevoerd als represaille
op de aanslag op Rauter.
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Aanslag op Rauter - fusillades
Voordat Oegstgeest in feeststemming
raakte door de Zweedse tractatie was er in
de nacht van 6 op 7 maart 1945 door de
Apeldoornse ondergrondse bij toeval een
aanslag gepleegd op de Höhere SS- und
Polizeiführer Rauter, bij de 'Woeste
Hoeve', tussen Apeldoorn en Arnhem. Het
was de bedoeling een vrachtauto buit te
maken om daarmee drie ton varkensvlees
op te halen, die naar Duitsland zou gaan.
Niet de vrachtauto werd aangehouden en
beschoten, maar de B M W van Rauter; hij
raakte ernstig gewond.
Op 8 maart werden op de Leusder Heide
Theofile Talboo en Jacob Key gefusilleerd.
De vraag of Reinier van Kampenhout daags
na zijn arrestatie in januari werd gedood, of
tegelijk met zijn vrienden, zou ook later
niet worden opgelost.
Op deze 8e maart werden in totaal 263 verzetsstrijders gedood als represaille op de
aanslag.
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Aii frontlijn op morgen van 8 februari 1945
S 'Woeste Hoeve' aanslag door illegaliteit
op auto van Hóhere SS- und Polizeiführer
Rauter op 7 maan 1945

De koningin keert terug
Op 13 maart 1945, om één minuut voor
hall één, zet koningin Wilhelmina voor het
eerst weer voet op Nederlandse bodem. In
bevrijd gebied, in het Zeeuws-Vlaamse
dorpje Eede, wordt de vorstin welkom
geheten. Het nieuws raakt via de illegale
pers spoedig bekend in de nog bezette
provincies. Eindelijk weer goed nieuws!

Duinzicht en Diaconessenhuis
In Huize 'Duinzicht' en in het
Diaconessenhuis wordt respectievelijk
onder leiding van soeur superieure
Feliciene (Moeder Overste) en besturend
zuster Jacoba Elema met man en macht
gewerkt om de voedselvoorziening op een
draaglijk niveau te houden.
Wanneer Duitse officieren de zusters
Franciscanessen dwingen eieren te koken
voor de in het bos van 'Duinzicht'
gelegerde soldaten, bedingen de zusters
voor elk gekookt ei tevens een ei voor de
aan hun toevertrouwde kinderen.
De zusters van het Diaconessenhuis maken
tochten op de nog overgebleven lietsen om
levensmiddelen te verkrijgen. Bestuursleden
schrijven vele landbouwers aan, die soms
gratis, soms tegen zeer redelijke prijs,
voedsel ter beschikking stellen.
Ook de linnenvoorziening vormt een
probleem. Een kleine reserve is verstopt in
de nok van de Pauluskerk. Over de sloot,
die de grens vormt tussen het terrein van de
Zendingsschool en de tuin van de kerk,
wordt 's avonds in het duister een plank
gelegd. Via de achterdeur van de kerk worden de stollen overgebracht. Van sommige
coupons kunnen de zusters lakens maken.
"Dankzij een ten geschenke gekregen zending
stijfsel bleven boorden, mutsen en banden er
steeds netjes uitzien ", zou zuster Jacoba
Elema later in haar jaarverslag schrijven.

Wederom bommen bij Voorschoten
In deze periode vallen tot twee maal toe
bommen op Voorschoten en omgeving. Op
28 lebruari is daarbij de 43-jarige
Oegstgeestenaar Paul Slootweg overleden.
Paul Slootweg (Balistraat 24), als kantonnier belast met het toezicht op de rijkswegen, was die dag op weg naar de Vink.

Toen er gevaar dreigde zochten Paul en zijn
broer Wim, die zich met de paarden van
zijn baas in het weiland nabij de weg
bevond, een veilige plaats. Zij kozen de
brandgang van de meellabriek, gevestigd op
de plaats waar later de Stevensholpolder
met woningen bebouwd zou worden. De
paarden in de wei werden vreselijk
onrustig. W i m ging terug naar zijn dieren
om ze te kalmeren; hij werd dodelijk
getroffen. Even later werd ook Paul in zijn
schuilplaats door een granaatscherf dodelijk
gewond.
De te Oegstgeest bekende broers, die met
andere lamilieleden lange tijd vier van de
vijl daggelderswoningen bij 'De Drie Witte
Palen' bewoonden, kwamen om in de bloei
van hun leven. De vrouw van Paul blijft in
de Balistraat achter met haar zoontje Paul
(zes jaar) en haar dochtertje Kitty, een baby
van enkele maanden. Ook Wim (die niet
meer in Oegstgeest woont) laat een vrouw
en twee kinderen achter.
Op 15 maart komen er drie bommen neer
op de spoorlijn ten noorden van het station
van Voorschoten; een vierde in het weiland.
Dit keer vallen er geen slachtoffers.

Patrouille 'Peter' viert feest
N u steeds meer jonge mannen zich hebben
aangesloten bij het verzet, hebben zich
diverse groepen gevormd met een eigen
groepscommandant. In Leiden zijn dit
BS-groepen, maar ook in Oegstgeest tekenen de groepen die bij de bevrijding tot de
BS zullen behoren zich af. Daarnaast zijn
er 'de specialisten', de mannen die bijvoorbeeld de overvallen opknappen.
Zwarte Frits heeft tijdens een overval een
Duitse motor buitgemaakt, een Zündapp.
Zijn (fictieve) functie van ordonnans
voedselvoorziening onder de valse naam
Frits van der Klaauw lijkt een dergelijk
vervoermiddel te rechtvaardigen, want de
Duitse autoriteiten verlenen hem verschillende keren toestemming zich met dit
'Kraftfahrzeug' in de wijde omtrek te
begeven, ondermeer met Phil Bangert als
begeleider!
Eén van de Leidse groepscommandanten,
die later tot de Oegstgeester BS zal
behoren, is Peter Kuivenhoven. Tot de
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groep van Kuivenhoven behoren ondermeer Leo en Peter Bik, Gé van Boven,
Leo Oostenbrug en Herman Wijsman. De
leden van de diverse groepen hebben onderling een hechte band; zij delen lief en leed.
Op 17 maart 1945 viert Peter Kuivenhoven
zijn 24e verjaardag. Gé van Boven en Leo
Oostenbrug maken samen een oorkonde
voor de jarige. Op een stuk papier wordt
een scheurkalender getekend, met daarop
de datum en de tekst "Alles wird gut". Aan
de binnenzijde staat een fraai gedicht, waarin beschreven wordt hoe zij zich de volgende verjaardag van Kuivenhoven voorstellen:
(...)"Maar volgend jaar op deze dag,
(Dat ieder van ons 't beleven mag!)
Verschijnt voor jouw deur Van Gend en Loos
Met een knots van een reuze doos
Vol met chocola, sigaretten,
Taarten, boeken, coteletten,
Turntoestellen elke soort,
Lietsen, motor, enzovoort.
Hopenlijk komt dan aangerend
Patrouille 'Peter' geheel present.
Tracteren zul je dan, tot je bent
Aan jouw laatste rooie cent.(...)

I
Fahrbefeh!
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Met alle heerlijkheden in het verschiet
wachten de jonge mannen op het moment
dat zij de taak, waarop zij zich hebben
voorbereid, kunnen gaan uitvoeren.

Tot 15 maart 1945 mag Zwarte Frits met de motor het traject Leiden - Wassenaar Zoetermeer - Leidschendam • Voorschoten - Leiden afleggen met 'begeleider' Phil Bangert

Jo Hakker en het mitrailleursnest
In het voorjaar van 1945 gaat Jo Hakker
wederom de polder in, naar het land van
Siem van der Salm achter de spoorbaan.
Onwillekeurig denkt hij terug aan de
beschieting van de trein in het voorjaar van
1943. Inmiddels hebben de geallieerden
enkele keren geprobeerd de spoorlijn
buiten gebruik te stellen. Daarbij kwamen
bommen terecht op het land van Van der
Salm, van boer Van Rijn en boer
Zwanenburg. Het mitrailleursnest van de
Duitsers, nabij de spoorlijn, werd nooit
geraakt.
Het mitrailleursnest dient - zonder dat
Hakker het weet - als schuilplaats voor
twee zakken cokes, door twee Duitsvriendelijke vrouwen vergaard langs het
spoor en opgeborgen.
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Zwarte Frits op het kruispunt Koninginnelaan/Prins Hendriklaan. We kijken in de ric
van de Geversstraat. De foto is gemaakt op de dag van de bevrijding.

Twee andere vrouwen hebben de cokes echter meegenomen...
De Duitsers verdenken Jo Hakker van deze
diefstal. Hem wordt het geweer op de borst
gezet. Bij toeval zien de vriendinnen van de
Duitsers in de verte de ware daders er met
de zakken vandoor gaan. Het betekent de
redding van Jo Hakker.

schuit het zwembad binnengevaren. De
sintels verdwenen in het ondiepe bad en de
wapens werden elders in 'Poelmeer'
verstopt.
Ook pleegde Jan IJdens met enkele kameraden een overval op de suikerwerkfabriek
van Pel in Leiden; suiker was - met name
voor ziekenhuizen en verpleeghuizen - een
kostbaar product.

Jan IJdens
In Oegstgeest heeft Van Tongeren, plaatselijk hoofd van de L O en de Rolls Royce
Inlichtingenorganisatie, zich steeds veel
moeite getroost medewerkers te krijgen
voor het verzamelen van informatie. De
animo voor dit werk bleef beperkt, maar in
het voorjaar van 1945 toont een groot
aantal jonge mannen wel belangstelling.
Hetzelfde doet zich voor bij de Binnenlandse Strijdkrachten in Leiden. E r zijn verzetsdeelnemers, die de stijl van de 'nieuwelingen' niet kunnen waarderen en daardoor
afhaken. Eén van hen is de Oegstgeestenaar
Jan IJdens, student medicijnen
(Wyttenbachweg 1, hoek Louise de
Colignylaan). IJdens zou na de oorlog zijn
studie voltooien en naar Amerika gaan; hij
werd chirurg.
Jan IJdens, die in het bezit was van zes
persoonsbewijzen en altijd een wapen
droeg, heeft samengewerkt met het verzet
te Zoeterwoude Hoge Rijndijk en te
Leiden, waarbij ondermeer het onderbrengen van geallieerde piloten een belangrijke
taak was. I n Oegstgeest werkte hij met
Bram Corts, Wim Eggink (zijn aanstaande
zwager) en Eddy Portheine, die allen in de
Louise de Colignylaan woonden. Onder
het huis van de familie IJdens bevond zich
een ruime kelder, waar negen personen
konden slapen; een ideale schuilplaats voor
onderduikers en verzetsdeelnemers.
Een belangrijke stunt was het onderbrengen van wapens in het zwembad
'Poelmeer', in de Poel nabij Warmond.
Vader (H.) IJdens was bestuurslid van
'Poelmeer', Jan en zijn vriend Wim Eggink
kenden de situatie daar omdat zij er waterpolo speelden, en badmeester Jan Leget was
absoluut te vertrouwen. De door een dropping verkregen wapens werden in de nacht,
afgedekt met sintels, met een grote dek-

Overlijden Arie van Egmond en
Jan Bunschoten
Alhoewel de geallieerde legers in snel
tempo verder Duitsland binnendringen zal
de bevrijding voor veel mensen te laat
komen, ook voor een aantal Oegstgeestenaren.
Wasbaas Arie van Egmond is, na zijn verblijf in het overvol geraakte kamp
Sachsenhausen, met vele andere gevangenen
terechtgekomen in het kamp
Bergen-Belsen. Hij legde de lange, zware
tocht af in gezelschap van zijn twee broers.
Velen hebben de tocht niet overleefd. Arie
van Egmond heeft het gered. Maar in
Bergen-Belsen heersen besmettelijke
ziekten. De inspanningen van de zware reis
hebben vele gevangenen, ook Van Egmond,
extra vatbaar gemaakt.
Arie van Egmond overlijdt te
Bergen-Belsen op 25 maart 1945 aan vlektyphus, drie weken voor de bevrijding van
het kamp. Zijn familie zal van zijn dood
pas horen als de oorlog al heel lang voorbij
is. E n de datum van overlijden is alleen
bekend geworden dankzij de illegale
administratie, die in het kamp door de
gevangenen werd bijgehouden. Van de drie
gebroeders Van Egmond, die het slachtoffer
werden van hun communistische idealen,
zal alleen de jongste behouden terugkeren.
Ook voor de le luitenant der Artillerie
Jan Bunschoten uit de Emmalaan, gepakt
bij een poging over te steken naar
Engeland, komt de bevrijding te laat. Jan,
die opviel door zijn lange postuur, had
diverse vrienden in de kampen. In het
kamp Natzweiler, waar hij na Scheveningen
en Buchenwald in het voorjaar van 1944
terechtkwam, raakte hij bevriend met Jan
van Kuik. "Bunschoten was een prachtige
vent, een rasechte officier", zou Van Kuik
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later zeggen.
Natzweiler was een concentratiekamp voor
'Nacht-und-NebeP-gevangenen, voor verzetsmensen wier veroordeling tot de doodstraf niet 'haalbaar' of niet waarschijnlijk
was. Ieder contact met verwanten of
verdedigers was verboden. Op die manier
zouden deze verzetsdeelnemers in 'Nacht
und Nebel' verdwijnen en door de zware
behandeling veelal spoedig sterven.
In Natzweiler kreeg Jan Bunschoten ook
jhr. mr. M.W.C. de Jonge tot vriend. De
Jonge, die door het werk in een steengroeve
leed aan verval van krachten, werd in een
barak geplaatst met gevangenen die vrijstelling (Schönung) van werk hadden. Hij
werd daar ingedeeld op een krib naast Jan
Bunschoten, die in dezelfde slechte conditie
verkeerde.
Na de invasie van 6 juni 1944 werden vele
gevangenen van Natzweiler overgebracht
naar het kamp Dachau. O ó k Bunschoten,
De Jonge en Van Kuik. Bunschoten trok
toen lange tijd met Van Kuik op.
Op 28 maart 1945, een maand voor de
bevrijding van het kamp, overlijdt
Jan Bunschoten aan de gevolgen van vlektyphus en dysenterie. Zijn vrienden De
Jonge en Van Kuik zouden uiteindelijk vanuit Dachau de thuisreis mogen aanvaarden.
Ook de datum van overlijden van
Jan Bunschoten is bekend dankzij de illegale kamp-administratie van de gevangenen.

A, B en C herenigd
Voor anderen gloort er nog hoop! In de
laatste week van maart 1945 breekt er in
het kamp Dieburg een bijzondere dag aan.
Ieder moet zijn gevangeniskleding inleveren
en alle mannen worden in colonne opgesteld volgens alfabetische volgorde naar
naam. Gijs van den Ameele op de ' A ' vooraan; Dick van Beek op de ' B ' volgt spoedig,
's Avonds laat vertrekken ze - zoals later
zou blijken - naar Ebrach. Van Beek en
Van den Ameele denken aan hun vriend
Willem Collee, die omgekomen is...
De tocht wordt 's nachts afgelegd, in een
aantal trajecten; overdag is er gevaar voor
beschietingen van de geallieerden. Aan het
einde van het tweede traject liggen Van den
Ameele en Van Beek 's morgens langs de
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kant van de weg. Het regent. Dan staat
Collee in levenden lijve vóór hen. Hij had
het gered! Lager I I had zich aan het einde
van de stoet moeten aansluiten. Collee, die
wist van de alfabetische volgorde, was zijn
vrienden aan de kop van de stoet gaan
zoeken.
Het lukt het driemanschap bij elkaar te
blijven. Collee mag al snel in de voerwagen, die toch leeg is.
Op Goede Vrijdag, 30 maart, arriveren ze
in Ebrach. Maar zelfs de Duitsers vinden
dat de gevangenis daar te vol is. E r wordt
een goederentrein gecharterd, waarin kolen
waren vervoerd. Zestig mannen gaan in de
open wagons en zien er na korte tijd uit als
negers. Dan worden er in elke wagon
enkele balen stro gegooid. "Toen zagen we
er helemaal uit als idioten", zou Van Beek
later verklaren.
De tocht wordt voortgezet in een goederentrein met dichte wagons, die de groep naar
Bernau (Oostenrijk) zou vervoeren.

Vertrekkende Duitsers
Begin april zijn er in Oegstgeest, evenals
elders in de bezette gebieden, tekenen die
wijzen op het vertrek van de Duitsers. Op
4 april verlaten zij het Patronaatsgebouw.
Op verschillende plaatsen in het land
ontstaat strijd tussen de geallieerden en de
wegtrekkende Duitsers. De zg. BismarckJugend (oude en tweede-rangstroepen)
druipt af. Aan de kust blijft het 'elitecorps' nog op zijn post. In Oegstgeest is
men bevreesd. "Zullen de geallieerden de
Duitsers al vechtende moeten terugdringen? Zal ten slotte aan de westkust de
beslissende slag geleverd worden? Hier,
waar het broodrantsoen per 22 april zal
worden verlaagd naar 400 gram per week?"

HET BROODRANTSOEN.
Dc Sccretnria-Üoncra 11 vnn het Departement vim Landbouw ou Visseherij
maakt bekend, dat he' broodrantsoen
voor personen van 4 jaar en ouder
mot in yang- van Zondag 22 April tot
nader order is verlangd tot 400 gram
per w»«k. V»or kinderen tot e> met
3 jaar blijft het rantsoen gehandhaafd
op 800 grtm per week

De kampen: slachtoffers en overlevenden
Het concentratiekamp Buchenwald wordt
op 11 april 1945 door de geallieerden
bevrijd. Bergen-Belsen volgt op 15 april; dit
kamp wordt daarna volledig platgebrand in
verband met de heersende besmettelijke
ziekten. Voor velen is de bevrijding de redding, voor anderen komen de bevrijders te
laat.
Tijdens de bombardementen van het Rode
Leger op Berlijn overlijdt op 15 april 1945
Jacobus van Loenen, laatstelijk kok bij het
Jongensinternaat 'Beresteyn' te
Voorschoten, wonende aan de
Wyttenbachweg. Pas op 13 februari 1948
wordt de gemeente Oegstgeest via het Rode
Kruis van zijn overlijden op de hoogte
gesteld.
De in de Deutzstraat wonende Paul Segaar,
in augustus 1944 gearresteerd en via Vught,
Oranienburg/Sachsenhausen uiteindelijk in
Bergen-Belsen gekomen, is volgens later
bekend geworden gegevens van de Stichting
Nederlandse Vriendenkring
'Sachsenhausen' overleden in Bergen-Belsen
op 10 april 1945, vijf dagen voor de bevrijding van het kamp. Mevrouw Segaar wordt
na de oorlog medegedeeld dat haar man op
31 mei 1945 op de Lüneburger Heide door
een nekschot om het leven zou zijn
gebracht. Bergen-Belsen lag in de buurt van
Hannover, bij de Lüneburger Heide, maar
omdat het kamp toen al was platgebrand
lijkt deze datum niet juist. Volgens een
andere lezing zou Segaar reeds in maart
1945 zijn omgekomen bij een bombardement op Oranienburg.
Het leed van hun geliefde verwanten,
versterkt nog door onzekerheid, is nauwelijks te bevatten.
Voor de Joodse Lientje Brilleslijper
(Lin Jaldati), de vrouw van de te Oegstgeest
verblijvende pianist Eberhard Rebling, zijn
de bevrijders van Bergen-Belsen nog net op
tijd gekomen. L i n heeft de bevrijding niet
bewust meegemaakt, omdat ze buiten
bewustzijn was. Wanneer ze 'ontwaakt'
bevindt ze zich in het militaire ziekenhuis
van Belsen. Ze merkt tot haar verbazing
dat ze alleen in een bed ligt, met een
schoon wit laken. Op het nachtkastje naast

haar staat een kopje melk, er liggen enkele
stukjes wittebrood en twee sigaretten. "Het
is een wonder dat u nog leeft", zegt men
tot Lin. " U hebt zeer hoge koorts gehad.
U weegt nog 28 kilo".
Eberhard Rebling in Oegstgeest is nog niet
op de hoogte van haar redding.

Nieuwe Duitsers — terugkerende
Nederlanders
In Oegstgeest is intussen een onzekere situatie ontstaan. Alhoewel de bezetter eerder
diverse panden verliet arriveren er 'nieuwe'
Duitsers; wederom moeten er mensen uit
hun huizen. Op 19 en 20 april verblijven er
ondermeer Duitsers in panden aan de
Louise de Colignylaan, de Terweeweg
(ook in de school), de Nassaulaan, de
Willem de Zwijgerlaan en de Geversstraat.
Ook het huis van de voormalig directeur
van 'Endegeest', dokter Stuurman (Geversstraat 56), wordt gevorderd. De vleugel van
mevrouw Stuurman staat open en bloot in
de tuin. Evenzo komen nieuwe Duitsers
aan in de voormalige rooms-katholieke
pastorie. Voorts bevinden zich veel
militairen in de beboste delen van
Oegstgeest en Warmond; men krijgt de
indruk dat hier sprake is van op doortocht
zijnde troepen.
"Op 18 april zijn de eerste Nederlandse
arbeiders uit Duitsland teruggekeerd als
gevolg van het oprukken van de geallieerden", zo meldt 'Het Parool voor Leidens
omgeving'. "De hygiënische toestand waarin zij verkeren tart elke beschrijving. Zij
zitten onder de luizen. Bij gebrek aan
ontsmettingsmiddelen moet hun kleding
worden verbrand". Mevrouw Collee, dit
vernemende, wordt overmand door verdriet. Twee maanden geleden kwamen haar
schoonzoon Aad Nieuwenburg en de
priesterstudent Jan van Beek (broer van
Dick) haar vertellen dat haar man in
Dieburg omgekomen was. Wat zou ze
Willem graag welkom hebben geheten.
Maar Willem is dood...
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Todesmarsch
Het kamp Sachsenhausen is medio april
1945 overvol; het bevat ruim 100.000 gevangenen. De Duitsers gelasten evacuatie
op grote schaal, ook vanwege het naderende Rode Leger. Naar later zal blijken zullen
deze tochten te voet 6.000 mensen het
leven kosten.
De ruim 900 in Sachsenhausen aanwezige
Hollanders krijgen op 20/21 april 1945
bevel in twee groepen te evacueren. Onder
hen bevinden zich de Oegstgeestenaren
Joop van Eisen en Koos Veenstra, die te
voet van Sachsenhausen naar Schwerin
gaan, een afstand van 200 km.

Het einde is nabij, maar velen vragen zich
af: "Redden we het tot het einde?" Het
voedsel, de medicijnen, de krachten, alles
raakt op. E r is aangekondigd dat er vanaf
1 mei geen voedsel meer gedistribueerd kan
worden. De voorraad raakt uitgeput.
Op 23 april zijn de geallieerden nog
ongeveer 50 km van Leiden verwijderd. Op
zaterdag 21 april trommelden de Duitsers
in Leiden nog wachtgelders en steuntrekkers op voor graafwerkzaamheden voor
verdedigingswerken...
Dan horen de mensen dat de Russen en de
Amerikanen elkaar bij Torgau aan de Elbe
getroffen hebben. Het Duitse Rijk zal in
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Voor Joop van Eisen en Koos Veenstra eindigde de tocht vanuit Sachsenhausen in Schwerin (gelegen onder 'de driehoek').

Redden we het tot het einde?
De mensen in de bezette gebieden weten
dat het einde van de oorlog nabij is.
Brievenbesteller Jaap Dofferhoff heeft het
erop gewaagd zijn onderduikadres in
Sassenheim te verlaten; hij is op een
sleperswagen teruggekeerd naar zijn gezin
in de Balistraat. O f zijn broer Dorus nog
leeft is onbekend.
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tweeën worden gedeeld.
"Is er nog tijd van leven?"
Op 25 april wordt Klaas Veen ontslagen uit
de gevangenis te Utrecht. Wanneer hij
terugkeert in Oegstgeest gonst het van de
geruchten. "Ze willen bommenwerpers
gaan gebruiken voor het afwerpen van
voedselpakketten".

Binnenkort zal de centrale keuken geen voedsel meer kunnen verstrekken. In beeld is de onderduiker Bob Elsevier Stokmans
van de Terweeweg. In het midden staat nog een mand met suikerbieten.
(

Voor Jobje van Kampenhout is het
te laat
In een verpleeghuis in Den Haag
overlijdt op 27 april 1945 Jobje van
Kampenhout-Barnhoorn, die bij de arrestatie op 19 januari 1945 verkoos bij haar

man te blijven. Alhoewel zij door bemiddeling van een mede-gevangene vanuit de
Scheveningse gevangenis naar het verpleeghuis werd overgebracht, overleed zij, met de
bevrijding zo nabij.

Naar het viaduct...

Jobje van Kampenhout-Barnhoorn.

De vliegtuigen met voedsel zullen komen.
"Vormt groepen onder leiding van verantwoordelijke personen om de uitgeworpen
levensmiddelen te verzamelen. Zoek dekking op de plaatsen waar de pakketten zullen neerkomen. Ze komen niet per parachute. Ze zouden u ernstig letsel kunnen
toebrengen", zo luiden de waarschuwingen.
De illegale pers heeft berichten in het
Duits verspreid, waarbij de Duitsers zware
straffen in het vooruitzicht worden gesteld
indien zij zouden proberen het voedsel aan
de Nederlandse bevolking te onttrekken.
"Houdt nog even vol!" schrijft 'Het
Parool'.
De BS zijn in het geheim gemobiliseerd.
Men durft nauwelijks te geloven dat
Duitsers en NSB'ers de droppings zullen
tolereren, zich eerstdaags zonder slag of
stoot zullen overgeven.
Op zondag 29 april weerklinkt een kreet
door Oegstgeest: "Naar het viaduct....!
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29 april 1945: Voedseldroppings vanuit geallieerde vliegtuigen. Vele Oegstgeestenaren wachten op de vliegtuigen op het viaduct
bij de Rijnzichtweg.

Even later gaan de armen omhoog: zwaaien naar de piloten van de geallieerde vliegtuigen.
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Gauw, gauw. Daar zul je ze kunnen zien".
In de verte klinkt gezoem. Een enorme
zwerm grommende vogels nadert. Ze koersen aan op het vliegveld Valkenburg,
precies volgens de met de Duitsers overeengekomen route. Waar vijf jaar geleden de
Duitsers landden, zullen nu de bevrijders
hun goede gaven neerstorten.
Een hele stoet mensen gaat, rennend,
strompelend, gebarend, in opperste spanning naar de grote weg. Ze klimmen het
talud op. Daar komen ze. De toestellen
scheren over velden en daken. Ze gaan heel
laag over de weg. De mensen op de weg
zien de zwaaiende piloten. Ze strekken de
armen omhoog, als zouden zij hun redders
willen aanraken. Kinderen en volwassenen
omhelzen elkaar. Ze huilen en lachen tegelijk. Een man op de fiets zwaait zo hard dat
hij van zijn fiets tuimelt. Anderen volgen
het schouwspel vanaf de daken van hun
huizen. Het is te mooi om waar te zijn.
Toch is het waar. Lang ontbeerde artikelen
als boter, kaas, chocolade, eieren in poedervorm, thee, suiker, blikgroenten, blikken

Labels voedselpakketten.

met het vrij onbekende corned beaf en
bacon, zijn uitgeworpen boven het vliegveld. De piloten op hun beurt vertellen
over de duizenden wuivende handen, die ze
onder zich hebben gezien. E n over dat simpele, ontroerende woord, dat een bollenkweker in een bloeiend tulpenveld had uitgeknipt: T H A N K S .

Méér voedsel — het einde van de
oorlog nadert
Op maandag 30 april wordt prinses Juliana,
op haar verjaardag, verrast met een telegram van de 382 Nederlanders, die door
het Amerikaanse leger te Buchenwald zijn
bevrijd. De prinses stuurt onmiddellijk een
antwoordtelegram in warme bewoordingen.
Op deze dag droppen 450 RAF-bommenwerpers 1250 ton voedsel, verdeeld over
tien verschillende plaatsen. Wederom rent
de Oegstgeester bevolking naar het viaduct.
Het is een schitterend schouwspel.
Dan gaat het gerucht: "Hitier heeft zelfmoord gepleegd in zijn ineenstortende
1000-jarig rijk".
De geallieerde legers gaan in snel tempo
voort de nog resterende Duitse gebieden te
bezetten. Op 1 mei, de dag van de arbeid, is
de rode vlag aangebracht op het rijksdaggebouw in Berlijn.
Dagelijks zullen nu honderden bommenwerpers, Engelse Lancasters en Amerikaanse Liberators, voedselpakketten uitwerpen
op de daarvoor aangewezen plaatsen. Met
de Duitsers zijn regelingen getroffen voor
andere vormen van voedselaanvoer.
Canadese en Engelse militaire vrachtwagens
brengen vanuit de bevrijde gebieden
duizenden tonnen voedsel naar westelijk
Nederland.
Op 2 mei werpen vliegtuigen van de R A F
pakketten af op het grasveld van de Leidse
Hout. De zakken bevatten ondermeer
gevitaminiseerde chocola en biscuits,
verpakt in hoge rechthoekige blikken; deze
blikken worden binnen korte tijd zeer
geliefd als opbergbus en als speelgoed.
Op 3 mei wordt de val van Berlijn gemeld.
De Nederlandse regering maant de bevolking zich nog te onthouden van voorbarig
vreugdebetoon en demonstraties.
Het sorteren van het uitgeworpen voedsel
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neemt een aanvang. De Leidse Meelfabriek
van De Koster roept vrouwen op te komen
helpen kluiten boter uit opengebarsten
pakken tot porties te verwerken. Ook
vrouwen uit Oegstgeest melden zich. Het
werk gaat het snelst met de hand. Wanneer
zich te veel boter aan de handen hecht, likt
men zich de vingers schoon. De lege maag
verdraagt het slecht. Maar haast is geboden.
Steeds weer likken. Tot misselijk wordens
toe.
In afwachting van het distribueren van het
nieuw verworven voedsel wordt ieder met
klem verzocht iets van de eigen voorraad
- hoe klein dan ook - af te staan aan zieken
en zwakken. Opdat ook zij het zullen
redden.

Oegstgeestenaren vrij, dichtbij en
ver van huis
Gedurende deze dagen werd Paul van Eisen
door de Russen bevrijd uit het kamp
Brandenburg bij Berlijn. Van den Ameele,
Van Beek en Collee worden op 3 mei door
de Amerikanen bevrijd in het Oostenrijkse
Bernau.
In Oegstgeest wordt Theo Fles wegens het
aanplakken van pamfletten door de Landwacht gearresteerd en gevangen gezet in de
Leidse Nieuwsteeg. De knokploeg van
Zwarte Frits heeft het plan hem te bevrijden. Maar Theo wordt al eerder vrijgelaten.
Ook voor de Landwachters is het laatste
uur van hun macht aangebroken. Broer Jan
weet de knokploeg tijdig op de hoogte te
stellen van Theo's bevrijding.
Voor vele familieleden van gevangenen, niet
op de hoogte van de situatie van hun man
of zoon, breekt er een tijd aan van angstig
wachten.

Waar is Reinier?
Liesje Bos is er in geslaagd een auto en
benzine te bemachtigen. Zij wilde zelf naar
Amersfoort gaan om Rein van
Kampenhout te gaan zoeken. Toen Terry
Naber, de Joodse onderduikster met wie zij
goed bevriend was geraakt, hoorde van het
plan smeekte zij Liesje haar mee te nemen.
"Ik moet naar Vaassen, mijn baby halen",
heeft Terry gezegd. Op donderdag 3 mei
zijn ze op weg gegaan, met een collabo186

rateur - die hoopte het verzet gunstig te
stemmen - als chauffeur.
De zoektocht naar Rein loopt uit op een
jammerlijke mislukking. Bij diverse
gevangenissen informeert Liesje naar haar
vriend. Niemand weet waar hij zich
bevindt, oi waar hij is omgekomen. Langzamerhand dringt de afschuwelijke
waarheid tot Liesje door.
Ze gaat verder, om Terry. De tocht is moeizaam. In de buurt van Apeldoorn nadert
een grote stafauto met een geallieerde ster
op de voorkant. Aan de Canadese kapitein
vertelt Liesje dat Terry Joods is, en dat haar
dochtertje vlak na haar geboorte hier in de
buurt is ondergebracht. "Ik ben ook
Joods", zegt de kapitein. "Mijn naam is
Rose". Deze kapitein, met wie Liesje later
zal trouwen, neemt maatregelen voor de
tocht naar Vaassen.
John en Terry Naber krijgen hun
dochtertje terug. In Oegstgeest draagt John
het uniform van de Binnenlandse
Strijdkrachten. Als 'Jimmy Nabarro' gaat
hij korte tijd later met enkele mannen van
'De Geuzen' bij Oud-Poelgeest op de foto.

De avond van de 4e mei
In het begin van de oorlog mocht men zich
na middernacht niet meer buitenshuis
begeven. Later moest men om elf uur
binnen zijn, toen om tien uur en sinds
september 1944 ging de 'Sperr'-tijd in om
acht uur (strafmaatregelen uitgezonderd).
In het begin van de avond van de 4e mei
gaan er mensen de straat op, die dit keer
niet voor het ingaan van de 'Sperr'-tijd
zullen terugkeren. De Duitsers hebben ook
in westelijk Nederland gecapituleerd!
Ook in Oegstgeest begeven de mensen zich
op straat. "We zijn vrij!" Hier en daar barst
men los in een oorverdovend gejuich.
Met kunst- en vliegwerk krijgt men in de
Oranjelaan de verborgen autoradio van de
familie Bodde Bouman aan de praat. De
bewoners volgen de radioberichten op de
voet.
Op diverse plaatsen in het dorp zingt men
het Wilhelmus, dan weer het 'God save the
King'.
Rond negen uur danst een vijftig-tal mensen om de van takken ontdane Juliana-

Van links naar rechts: Martin van Strien (in de cabine), C. Gilles (op de treeplank). Staande v.l.n.r. Dirk Rietveld (Ouwe
Dirk), een Canadees, Han Donkel, Toon van der Nagel, Henk Glastra, Co Leenhouts, een Canadees, Henk van Beest (Zwarte
Frits). Op de motor Theo Fles met achterop Greetje van der Plas, en daarnaast Jimmy Nabarro. Zittende: Theo Klein en drie
Canadezen.

boom, in het midden van de laan die door
de Duitsers tot 'Lindenlaan' werd gedoopt.
Iemand wil het gehate straatnaambord met
een bijl kapot slaan. Anderen rukken het
bord met paal en al uit de grond en werpen
het in de tuin van een nabij wonende
WA'er. De in de Koninginnelaan 2 gevestigde NSKK'ers, die het schouwspel van
nabij gadeslaan, willen een einde maken
aan de festiviteiten. Ze manen de feestvierders huiswaarts te keren. Het is immers
'Sperr'-tijd! Wanneer de NSKK'ers enkele
waarschuwingsschoten afvuren keren
sommigen uit veiligheid huiswaarts, maar
anderen begeven zich naar het Wilhelminapark, dat nu nog Raadhuispark heet. Ook
dat bord moet verwijderd worden. Ze rukken en trekken, maar het lukt niet.
J.W.A. de Boer (Terweeweg, keurmeester
le klas en medewerker van Van Tongeren)
en zijn zoon Piet komen erbij. De Boer is
een grote sterke man. "Ga eens weg", zegt
hij. "Dat zal ik wel even doen". Dan wordt
ook hier door de N S K K , vanuit Gevers-

straat 37 (latere 'Drieluik'), geschoten.
Iedereen vlucht weg. Op andere plaatsen
echter zoeken de mensen pas in de nacht
hun eigen woning. Brutaal gaan ze over
straat. Ze gebruiken openlijk hun
'knijpkat', dat apparaatje waarmee men,
al knijpende, wat licht kan opwekken.
Hoezo verduistering?

Bevrijdingsdag
Het is zaterdag 5 mei 1945, de dag die de
geschiedenis zal ingaan als B E V R I J D I N G S D A G . In Hotel 'De Wereld' in Wageningen
hebben de Duitsers de capitulatie getekend.
Mevrouw A . J . Kort-Kruyt (Oranjelaan 27)
heeft tijdens de oorlog vlaggen gemaakt.
Vandaag zullen ze aan de gevel prijken. De
Amerikaanse en de Engelse vlag, ook de
Russische vlag, samen met het Nederlandse
rood-wit-blauw, en een heel oude vlag van
1813.
Tussen nog steeds gewapende Duitsers
lopen mensen en ook kinderen vrijelijk in
het rond.
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Tiny en Piëta van der Valk maken de
woning schoon van de heer en mevrouw
Van Kampenhout, die nu immers spoedig
zullen terugkeren...
Tegenover het huis van Gradus Hakkenberg (Geversstraat) gaan de Satrya's (als
verkenner) in een geïmproviseerd uniform
op de foto. O m hun arm is een witte band
bevestigd met daarop een groene lelie. Is
groen niet de kleur van de hoop?
Van lieverlee komen de ondergedokenen
tevoorschijn. In Oegstgeest werden tijdens
de oorlog diverse onderduikers opgepakt,
zoals de Joodse mensen die verbleven bij de
familie Schüddel (Julianalaan 11), bij de
familie Van der Poel aan de Haarlemmertrekvaart, en anderen. Daarbij bleek hoe
groot het risico was dat de gastgezinnen
liepen. De heer Schüddel kwam in het
kamp Sachsenhausen terecht, en zou na de
oorlog uiteindelijk aan de gevolgen daarvan
overlijden. Gijs van der Poel werd 14 maanden gevangen gehouden in de kampen
Vught en St. Michielsgestel; hij brengt het
er levend af.
Maar het aantal mensen, dat nu uit hun
schuilplaatsen komt, overtreft ieders
stoutste verwachtingen. De veehandelaren
Cohen en Knorringa, bekenden van de
weggevoerde E l i Pinto, waren ondergedoken in de Broekpolder. Dat was een
rustige, afgelegen schuilplaats, hetgeen ook
gold voor het gebied bij 'De Drie Witte
Palen', waar veel onderduikers verbleven.
Maar ook in de bebouwde kom, uit allerlei
straten en lanen, komen onderduikers
tevoorschijn. Soms een enkeling, dan weer
hele gezinnen. Het is ongelooflijk. In veel
gevallen hebben zelfs de naaste buren hiervan niet geweten. Emotionele taferelen
doen zich voor, wanneer mensen van één
familie elkaar nu in vrijheid begroeten, na
elkander lange tijd niet gezien te hebben.
Mevrouw Kramer, het dametje dat bij de
familie Menken in huis was, mag eindelijk
zeggen dat haar naam 'Koeffler' is; zij is
een Jodin van Hongaarse afkomst.
De huishoudelijke hulp 'Nel' van mevrouw
M.G.M. Dankmeier-Welz (Rijnzichtweg)
blijkt een heel andere identiteit te hebben.
Deze Joodse vrouw verbleef met haar
dochtertje lange tijd bij de familie
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Dankmeier. Niemand had gedurende de
oorlog enige argwaan. Zelfs de vader van
mevrouw Dankmeier wist van niets; hij
gaf 'Nel' altijd een fooitje.
Van de familie Ruigrok in de Duinzichtstraat was bekend dat zij een onderduiker
in huis hadden. Maar nu komt daar óók de
hele familie Knorringa tevoorschijn, door
de familie Ruigrok voor korte tijd
opgenomen omdat het in de Broekpolder
te gevaarlijk werd.
Veel kinderen, die ondergedoken waren,
zullen tot in lengte van dagen contact
onderhouden met de kinderen van hun
gastgezinnen.
Voor wat betreft het aantal onderduikers
valt de Oegstgeester bevolking van de ene
verbazing in de andere. Het zijn er te veel
om ze allen te kennen of te onthouden. Zij,
die de mensen onderdak verschaften,
verdienen alle respect. Zij hebben
Duitsland vele arbeidskrachten onthouden,
maar bovenal vele mensenlevens gered,
's Middags om ongeveer half vier is er
onrust in de Oranjelaan. E r nadert een auto
van de Binnenlandse Strijdkrachten,
geëscorteerd door drie motorrijders. Ze
stoppen voor het huis van burgemeester
Sikkens, op nr. 26, waar een Duitser de •
wacht houdt. Hij laat de drie BS'ers, onder
wie plaatselijk commandant J.W. IJdo, naar
binnen gaan. Zij willen de burgemeester
vertellen dat zijn aanwezigheid op het raadhuis niet langer gewenst is. Opeens komt
een andere Duitser naar voren met een
handgranaat, alsof hij van plan is ermee te
gooien.
Edu, de zoon van de commandant, houdt
vanaf een afstand de zaak in de gaten. Twee
Duitsers leggen een automatisch pistool
aan. De BS'ers komen al weer naar buiten.
Ze worden ontwapend en weggevoerd naar
Leiden. Een Duitser roept honend: "So
weit ist es noch nicht".
Tientallen feestvierenden trekken ondanks
dit incident zorgeloos voorbij.
O m half zes belt er een Duitser aan bij de
familie Kort. "Haalt u die Russische vlag
weg", zegt hij. "Over een poosje trekken
wij met de Engelsen en de Amerikanen op
tegen Rusland. Denkt u nog maar eens aan
mijn woorden". Mevrouw Kort wil geen

AANKONDIGING
Na 5 jaren van gewelddadige onderdrukking, na 5 jaren van volstrekte rechteloosheid, breekt de vrijheidszon weer

door, zijn wij

verlost van het Duitsche wanbeheer.
W i j zulten weer vrij kunnen denken, vrij

spreken, schrijven en

handelen binnen de grenzen van redelijke wetten.
W i j zullen weer instaat gesteld worden zeil te bepalen, hoe wij
zullen worden geregeerd en onze overheid zal weer onderworpen

's Avonds worden er radio's uit hun schuilplaatsen gehaald. Op punten waar het
mogelijk is elektriciteit 'af te tappen', gaat
de geluidsknop wijd open. De stem van de
koningin schalt door de straten: "Gij zijt
vrij". Het regent. Maar het deert de mensen
niet. Ze luisteren ademloos.
Bekendmakingen, deze dag gedrukt op fel
oranje papier, brengen de meest uiteenlopende zaken onder de aandacht van de
burgers. Zij zijn deels ondertekend door de
commandant van de BS, 'De Groot', het
pseudoniem van IJdo, dat hij kreeg vanwege
zijn postuur.

zijn aan haar eigen rechtsvoorschriften.
Er zal aan onze Nederlandsche en Duitsche vijanden gerechtigheid
geschieden.
De eersten zullen niet meer in de gelegenheid

zijn

ons te verra-

den of over te leveren aan de vijanden van onze Koningin en ons
Vaderland.
Aan de laatsten zal, hopen wij voor altijd, de macht worden ontnomen kleine, vredelievende volken te overrompelen en tot slavernij
te brengen.
M e t groote dankbaarheid en in het bewustzijn van onze geheele afhankelijkheid van Hem, aanvaarden wij de vrijheid, dat kostbaarste
van alle geschenken, uit de hand van den Almachtige.
Op

een verzoek namens de Regeering heb ik de leiding van het

gemeentebestuur weer op mij genomen, alsook die van de politie,
voorzoover de politiezorg niet aan de Binnenlandsche Strijdkrachten
is opgedragen.
Als Plaatselijk Commandant van deze Strijdkrachten is aangewezen
de Heer de Groot, wiens medewerking ik op hoogen prijs stel.
Ik doe een dringend beroep op de medewerking ook van de ingezetenen, die ik gedurende

mijn

ambtsvervulling

in de gemeente

steeds in zoo ruime mate mocht ondervinden.
En zoo treden wij dan nu, met ernst

goeden

wil en vertrouwen,

immers in een door lijden vernieuwde en gelouterde bewustheid van
ons één-zijn als volk, de toekomst
leiding van onze

zoo beminde

tegemoet,

onder

en geëerbiedigde

de beproefde
Oranje-Vorstin

Koningin Wilhelmina, die, naar wij allen vurig wenschen, zeer spoedig met de leden van Haar Huis den vaderlandschen bodem voor-

De grote man in de deuropening is commandant J. W. IJdo.
De foto werd gemaakt na de bevrijding bij de ingang van
Rapenburg 6.

goed zal betreden.

LEVE KONINGIN

WILHELMINA!

Leve de NEDERLANDSCHE RECHTSGEMEENSCHAP!
Leve het NEDERLANDSCHE

Oegstgeest 5 Mei 1945.

VOLKI

De Burgemeester,

\kY'
Burgemeester Van Gerrevink is terug op zijn post.

risico nemen; de vlag wordt binnengehaald.
Het wordt wat stiller in de buurt. Ergens
knaagt de twijfel...
Dan blijkt dat commandant IJdo en zijn
twee ondercommandanten zijn vrijgelaten
en het recht hebben wapens te dragen.

Zij, die met de Duitsers sympathiseerden,
dienen zich ter beschikking te houden van
het Militair Gezag, en mogen hun woning
of verblijfplaats niet verlaten. Ingezetenen,
die deze sympathisanten onderdak verlenen, dienen dit uiterlijk binnen 24 uur te
melden bij de BS-commandant in het raadhuis, waar het stafkwartier is gevestigd.
In afwachting van nader door de inspecteur
van de centrale opsporingsraad te nemen
maatregelen, is een speciaal bureau belast
met het opnemen en onderzoeken van alle
aangiften en klachten van politieke aard, of
inzake hulpverlening aan of samenwerking
met de vijand. Allen, die vuurwapens of
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munitie hebben dienen deze uiterlijk
binnen 24 uur in te leveren bij het stafkwartier van de BS.
Voorts is het de burgers verboden te vertoeven op locaties, waar zich eerder Rijksduitsers, leden van de NSB of aanverwante
organisaties bevonden. Evenmin is het
toegestaan de gemeente te verlaten zonder
bewijs van vrije doorgang, tussen 8.00 uur

's avonds en 5.00 uur 's morgens mag men
zich niet buitenshuis begeven, en er mogen
geen optochten of vergaderingen worden
gehouden zonder toestemming van de
burgemeester. Van welke burgemeester? Op
enkele bekendmakingen hebben de
Oegstgeestenaren een vertrouwde handtekening gesignaleerd. Burgemeester Van
Gerrevink is terug op zijn post!

Slachtoffers Oegstgeester bevolking in de periode 6 december 1944 - 5 mei 1945
Op 17 december 1944 werd een fabrikant van voedingsproducten (een V-man) in de leeftijd van 42 jaar door het verzet geliquideerd.
Op 2 januari 1945 overleed Arie Bijl in het kamp Neuengamme, in de leeftijd van 36 jaar.
De 20e januari 1945 is de vermoedelijke datum waarop Reinier Franciscus van Kampenhout in de leeftijd van 38 jaar
op lafhartige wijze 'ergens in Nederland' werd omgebracht.
Op 22 januari 1945 werd op de hoek van de Laan van Alkemade en de Hofbrouckerlaan te Oegstgeest neergeschoten Theodorus Anthonius van den Oord in de leeftijd van 19 jaar.
Op 7 februari 1945 overleed in het Academisch Ziekenhuis te Leiden Johannes Batelaan aan de verwondingen ten
gevolge van een bombardement op Leiden in de leeftijd van 33 jaar.
Op 11 februari 1945 overleed Simon Buitenom te Paderborn in Duitsland in de leeftijd van 26 jaar.
Op 28 februari 1945 overleed Paulus Cornelis Slootweg bij een bombardement onder de gemeente Voorschoten in
de leeftijd van 43 jaar.
Op 8 maart 1945 werden te Leusden gefusilleerd:
Theofile Talboo in de leeftijd van 57 jaar;
Jacob Key in de leeftijd van 43 jaar.
Op 5 maart 1945 werd Eduard Vrolijk te Wassenaar dodelijk getroffen door een granaatscherf; hij overleed in de
leeftijd van 25 jaar.
Op 25 maart 1945 overleed in het kamp Bergen-Belsen Adrianus van Egmond in de leeftijd van 59 jaar.
Op 28 maart 1945 overleed in het kamp Dachau Jan Bunschoten in de leeftijd van 33 jaar.
Op 1 april 1945 overleed ten gevolge van een huishoudelijk ongeval in Verder (Aller, Duitsland) een na Dolle
Dinsdag gevluchte echtgenote van een NSB'er in de leeftijd van 46 jaar.
Mogelijk overleed op 10 april 1945 in het kamp Bergen-Belsen, mogelijk reeds in maart 1945 te Oranienburg,
Paulus Segaar in de leeftijd van 29 jaar.
Op 14 april 1945 overleed te Berlijn-Potsdam Jacobus van Loenen in de leeftijd van 36 jaar.
Op 27 april 1945 overleed Jobje van Kampenhout-Barnhoorn in een verpleeginrichting in Den Haag in de leeftijd
van 34 jaar.
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