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Blijdschap — een bijzonder concert
De illegale pers heeft haar lang verwachte
en soms al maanden tevoren gemaakte
bevrijdingsnummers uitgedeeld.
"Nederland is vrij", is de gedachte die
iedereen beheerst.
Op zondag 6 mei vinden in alle kerken
herdenkingsplechtigheden plaats. Ook vele
Oegstgeestenaren hebben zich naar de kerk
begeven om God te danken voor de bevrijding.
's Avonds geven enkele mensen in het dorp
ook op andere wijze blijk van hun vreugde.
Om acht uur - 'Sperr'-tijd is er niet meer! begint er een feestconcert in het huis van
de familie Blomsma ( Emmalaan 5).
Diverse beroeps- en amateur-musici verlenen hun medewerking. Ramen en voordeur staan open. Mensen stromen toe. De
twee woonkamers van huize Blomsma zijn
te klein voor het aantal toehoorders. Maar
ook buiten kan men immers luisteren!
Gerard Blomsma speelt hobo en Eberhard
Rebling piano. Haakon Stotijn speelt ook
hobo, door zijn vrouw Mieke begeleid op
de vleugel. E r wordt hoofdzakelijk muziek
van Nederlandse componisten ten gehore
gebracht.
Wat een genot om in vrijheid te kunnen
concerteren.
Eberhard Rebling is gelukkig, maar ook
bedroefd. Hij denkt terug aan de huisconcerten die hij en L i n tijdens de oorlog
nog samen hebben gegeven. Rebling weet
niet dat L i n de oorlog heeft overleefd...

Eberhard Rebling en Lientje Brilleslijper tijdens een
illegaal huisconcert in 1943.

Zwarte Frits en de zijnen treden als Landelijke Knokploeg 'De Geuzen' toe tot de BS,
terwijl een 'specialisten'-groep wordt
gevormd uit degenen, die aan (gewapende)
overvallen hebben deelgenomen. Commandant is J . W IJdo, terwijl J . D . D . Rienstra
(hoofdinspecteur rij ksbelastingen,
Wilhelminapark 27), H . Dankers (nog
steeds verblijvende bij 'Tante O l ' ) en
H . A . ten Velden (Houtlaan 15) tot de staf
van dit Strijdend Gedeelte (SG) van de BS
behoren.

BS in afwachting — Bijltjesdag
spoedig beëindigd

Op 7 mei wordt voor de BS een appèl-lijst
gemaakt. Ongeduldig verzamelen enkele
geüniformeerde BS'ers zich bij de woning
van commandant IJdo, Prins Hendriklaan 22. "We willen aan de slag", is hun
devies.

Te Wageningen is bepaald dat de 200.000
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten
zich nog niet mogen manifesteren, in
afwachting van de komst van de
geallieerden. Op dinsdag 8 mei zullen de
Canadezen in Amsterdam arriveren. Te
Oegstgeest zal een BS-sectie gevormd worden van zes groepen (waarvan vier uit
Leiden), die ondermeer belast zal worden
met het opzetten en het bewaken van een
Canadezenkamp bij Oud-Poelgeest.

De NSKK'ers aan de overzijde
(Koninginnelaan 4) worden ongerust door
het gemurmureer. IJdo en Rienstra stellen
hen gerust. "Alles zal ordelijk verlopen".
Ook op andere plaatsen in het dorp is het
onrustig. Ook Oegstgeest houdt 'bijltjesdag'. Dat betekent dat vrouwen, die met de
Duitsers optrokken, in de kraag worden
gepakt. Het is te verklaren dat sommige
mensen hiermee uiting willen geven aan
hun afkeer. Anderzijds is het de bevolking
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uitdrukkelijk verboden eigen rechter te
spelen. Toch worden enkele meisjes en
vrouwen van huis gehaald en op een open
wagen door het dorp gereden. Sommigen
worden onder de kastanjeboom bij de
Deutzstraat kaalgeschoren. Van verschillende zijden wordt de wraakactie bekritiseerd. Burgemeester Van Gerrevink
verbiedt het, en IJdo en Rienstra evenzo.

Toon van Beek, als motorordonnans van de
BS, krijgt opdracht het verbod aan alle
betrokkenen kenbaar te maken. De BS'er
Rini van der Werf (de honkballer) richt
zelfs zijn stengun op de mensenmassa, die
het heuveltje bij het raadhuis wil beklimmen, om de 'moffenmeiden' den volke te
tonen. Hierna komt aan het volksgericht
spoedig een einde.

De (letterlijk overgenomen) appèllijst

B.S. O E G S T G E E S T

Strijdend Gedeelte

Appèllijst per 7 mei 1945

Voornamen

Adres

Plaats

RIENSTRA
DANKERS
TEN VELDEN

Joannes D.D.
Hendrikus
Henri A.

Wilhelminapark 27
Prins Hendriklaan 10
Houtlaan 15

Oegstgeest *)
Oegstgeest
Leiden

GROEP I
JAMES
ROOS
VAN OORDT
DE GRUYTER
D E JOSSELIN D E J O N G
CROES
EVELEIN
IJDO
COSIJN
VAN BEEK
SMITS

Eric G .
Bart G .
Herman L .
J . Hanco
Theo
Henri F .
George F .
Edu
Maurits C.J.F.
Antonius D.S.
Ruurd M.

Ln. v. Ahrenstein 35
Emmalaan 79
Hofbrouckerlaan 18
Ln. v. Oud-Poelgeest 36
Dorpsstraat 31
Warmonderweg 66
Wm. de Zwijgerlaan 30
Prins Hendriklaan 22
Wm. de Zwijgerlaan 30
Deutzstraat 2
Oranjelaan 3

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Kees
Jaap
Jan Willem
Henk
Leo
Jef
Bram
Bert
Guus
Max

Prins Bernhardlaan 60
Julianalaan 2
Rijnzichtweg 3
De Kempenaerstraat 1
De Kempenaerstraat 24
Prins Hendriklaan 5
Julianalaan 2
Warmonderweg 42
Warmonderweg 42
Waldeck Pyrmontlaan 24

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Pieter
Pieter
Willem
Paul
Ebel W.
Joannes D .
Hendrikus A .

Vliet 47
Koninginnelaan 45
Leliestraat 59
Roodenburgerstraat 31
Zijldijk 15
Boisotkade 7
Driftstraat 45a

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiderdorp
Leiden
Leiden

STAF

GROEP I I
DEN HARTOG
VERJAAL
SNELLEN
LOS
KOOLLOOS
VAN DE POEL
DE LATER
GRIEDE
GRIEDE
MADLENER
GROEP III
VAN MANEN
V.D. PLAS
JUNG
V A N SCHAIK
VAN OOSTEROM
VAN LEEUWEN
DE GROOT
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PRINS
LEENHOUTS
GINJAAR
BERGERS

Jan
Jannis J .
Hermanus J .
Pieter W J .

Lammenschansweg 2
Oude Singel 112
Spaargarenstraat 40
De Laat de Kanterstraat 28

Leiden
Leiden
Oegstgeest
Leiden

Enkele dagen later wordt groep IV(zie appèl-lijst hierna) vereeuwigd op het moment dat zij
terugkeren van hun 'Canadezenwacht'. De foto werd gemaakt ter hoogte van Terweeweg 108. De tweede en de vierde van links zijn Chris Goedkoop en Wim Stomps; voorop
lopen Joop Geijsman (links) en Paul van den Hoven.
G R O E P IV
GEIJSMAN
KRONENBERG
V.D. W E R F
VAN LEEUWEN
STOMPS
VAN LEEUWEN
GOEDKOOP
VLETTER
V.D. H O V E N
V.D. H O V E N
MIDDELKOOP
VAN LEEUWEN

Johannus
Johannes
Marinus
Rudolf M.
Willem
Erik M.
Christiaan J . G
Willem
Paulus B.
Joost
Hendrik
Leo S.

Spieghelstraat 26a
Lage Morschweg 17
Const. Huygenslaan 10
Vondellaan 10
Rijnsburgerweg 91
Lammenschansweg 68
Lorentzkade 13
Hartmanstraat 17
Brederostraat 17
Brederostraat 17
Coornhertstraat 11
Vondellaan 10

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

GROEP V
KUIVENHOVEN
BIK
BIK
VAN OUDHEUSDEN
VAN BOVEN
OOSTENBRUG
HUETING
WIJSMAN
CATS
LENS
VAN BENTEN

Pieter
Petrus J.M.
Leonard C .
Jan Willem
Gerardus F .
Leonardus
Gerard
Hermanus T h .
Dirk N . J .
Cor
Johannes

Leliestraat 42
Seringenstraat 4
Seringenstraat 4
Koninginnelaan 47
Meloenstraat 14
Haagweg 7a
Noordeinde 18
Gasstraat 32
Lage Rijndijk 53a
Kanaalstraat 3
Gerard Doustraat 6

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

GROEP VI
VERBERG
V.D. N A T
JONGBLOED
BROERS
STAVLEU
OLIVIER
GANS

Jacobus J .
Frans B.
Jilles
Bouwe
Johannes
Willem
Paul

Thorbeckestraat 52
Atjehstraat 7
Atjehstraat 11
Oosterstraat 71
Leliestraat 40
Heerenstraat 47
Roodenburgerstraat 60

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
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SPECIALISTENGROEP
V A N STRIEN
LUTZ
DONKEL
V.D. N A G E L
RIETVELD
GLASTRA
NABARRO
DE KLER
T T7FMT-TOT

TTQ

GILLES
FLES
KLEIN
V A N D F R KT ATIW
KV ErilE NZ EL.ZRI _ I \ I \ L A W W

Terweeweg 98
Koninginnelaan 12
Bakhuis Rozeboomstraat 38
Terweepark 2
Diac.Huis Witte Singel

Oegstgeest
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Voorschoten
Oegstgeest
Leiden
Leiden
Oegstgeest
Oegstgeest
Leiden
Leiden
Leiden

Rijnzichtweg 138
Terweeweg 1

Oegstgeest
Oegstgeest

Pieter
Pieter

Emmalaan 53
Emmalaan 53

Oegstgeest
Oegstgeest

Albert B.
Gerard
Adrianus G .
Petrus T h .

Anna van Buurenlaan 8
Emmalaan 20
Ledenberchstraat 6
De Kempenaerstraat 52

1 iih in tipt
juiiaiiiics

Dp Kpmnpnaprstraat 52

Oegstgeest
Oegstgeest
Leiden
Oegstgeest
Oegstgeest

Emmalaan 70
Fagelstraat 7
Fagelstraat 7
Meezenstraat 2
Jan Vossensteeg 18
Rijndijk 152
Emmalaan 68
Heerensingel 13a

Martinus M.
Theodoor C .
Henri V.
Anthony
Dirk
Hendrik
Herman
Dirk
Jacobus J .
Cornelis J .
Theodorus
Theodorus
Frits **)
Marcellus B.

OUpnrnriipvp tcfrjijit 48
V 1 IblCllUcllllCVClLpLlfltll. iP

Toegevoegd bij G R O E P I per 25/6
R
lp
T1 FTIN
N 1F1l r\
AK
D Un
Uu
Ur
C
ww
l lu
l lri
r\ Fr
Johannes J .
VESTER
•

ADMINISTRATIE
V A N V L I E T Sr.
V A N V L I E T Jr.
VFRPT F G T N G S C R O F P
V 1.1 \ 1 l . l A l l . \ V j . " \ l l \ V

WITMANS
BORGER
DE KLER
SMIT

'1.1

QX4TT

u i iiiiiiiicimAi in 11(ii P P

KOERIERSTERS
V A N D E R PLAS
BOSSE

Margaretha J .
Dina

Donkersteeg 21
Koninginnelaan 45
Jan van Goyenkade 25

heiden
Leiden
Leiden

VERPLEEGSTER
VAN IPEREN

Jannetje E .

Boerhaavelaan 15

Leiden

v. Beverninckstraat 15
Haarlemmertrekvaart 26
A. 48
Dorpstraat 183 b
Warmundastraat C 25
Woonschip 'Mascotte' Middendorp
B. 201
B. 246
Dorpstraat 183 b
v. Beverninckstraat 15

Warmond
Oegstgeest
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond
Warmond

TL-TT T T C T

n u

LJ I

W A R M O N D (overgenomen
SCHOUTEN
RIJKEMA
VAN TONGEREN
MESKERS
HAVERKORT
CONIJN
SIKKING
ELFERING
WIT
MESKERS

lirnhi 1

I acoua i .

per 9 juli 1945)

Jan M.
Cornelis
Josephus
Petrus W.
Hermanus H.J.
Louis M.
Herman M.
Johannes H.M.
Benjamin
Cornelis J .

De authentieke lijst is hier weergegeven. Niet alle persoons- en straatnamen zijn correct gespeld.
'Frits van der Klauw' is 'Zwarte Frits' ( H . van Beest).

Volksherstel
Een oranjekleurige proclamatie van 8 mei
1945 van het Comité Nederlands Volks
Herstel meldt dat de Nederlanders nu zélf
weer de zeilen zullen hijsen, de koers
zullen bepalen en het land weer zullen
bebouwen. "In opdracht van de Regering
wenden wij ons tot U , inwoners van
Oegstgeest, en vragen voor dit herstel U w
aller steun en daadwerkelijke aanpak",
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aldus het comité, dat gehuisvest wordt aan
de Terweeweg 39 in het woonhuis van een
beruchte NSB'er. Leden van het comité
zijn J.W. Bonda, H . Boom, dr. R J . Gaillard,
H.F.B.M. Kortmann, rector H . Sondaal.
mr. F . Sprey, Jac. Uittenbogaard, J.A. Valk,
dokter H . Varekamp, K . Veen en
A . Verbaken. Als administrateur treedt op
A.W. Duiverman.

Oegstgeester RAF-piloten
De bij de R A F dienende piloot Frans Futz,
die al vanaf het begin van de oorlog in
Engeland verbleef, is met zijn vliegtuig
geland op de grote weg bij Oegstgeest. Hij
is op bezoek geweest bij zijn vrouw
Anneke en zijn twee kinderen (Willem de
Zwijgerlaan 36). Drie dagen later moet hij
weer vertrekken naar Fonden, voorlopig
nog zijn 'thuis'-basis.
Ook René Borgerhoff Mulder is uiteindelijk, na een lange omweg, piloot geworden
bij de R A F . Op 8 mei vliegen hij en zijn
collega's vanuit Saarbrücken terug naar
Engeland. René heeft een grote enveloppe,
gevuld met pakjes sigaretten en voorzien
van een RAF-wimpel, in zijn vliegtuig. De
enveloppe is geadresseerd aan de familie
Borgerhoff Mulder, p/a 'Rhijngeest'. René
richt zich op het geboomte van 'Endegeest'. Hij laat de enveloppe vallen. "Jammer, dat een pakket te gevaarlijk zou zijn
geweest", zo overpeinst hij. De enveloppe
komt terecht in de Deutzstraat en wordt
door de eerlijke vinder naar René's familie
gebracht.

De padvinders, Jong Oegstgeest
en de BS
Na Dolle Dinsdag hebben de Oegstgeester
padvinders boven de 16 jaar en de leden
van 'Jong Oegstgeest' de gelederen voor
een deel gebundeld, om zich gezamenlijk
voor te bereiden op het einde van de oorlog. Zij zouden wellicht dienst kunnen
doen als koerier, E H B O ' e r , of andere handen spandiensten kunnen verrichten. Zij
dragen nu een band om de arm, waarop
vermeld staat 'Hulpdienst Oegstgeest'; deze
dienst heeft inmiddels dagelijks vele
bekendmakingen en proclamaties aangeplakt en wacht uiteraard vol spanning op
de komst van de Canadezen. Ook de
jongere padvinders, die zich evenzo hebben
voorbereid, hopen van harte - juist de
Canadezen - hun diensten te kunnen
aanbieden.
De Oegstgeester Binnenlandse Strijdkrachten, met een sterkte van 80 man, hebben hun intrek genomen in de
Terweeschool. De school wordt door een
houten schot in de hal in tweeën gedeeld.

Vanaf het schoolplein gezien hebben de
BS'ers de drie rechter lokalen tot hun
beschikking en de schoolkinderen de linker
zijde; de jeugd mag de school slechts
in-en-uit via de achterzijde en ook alleen
aan de achterkant spelen.
Het Strijdend Gedeelte van de BS wordt
belast met de geleiding van politieke
gevangenen (NSB'ers, en anderen met
Duitse sympathieën), die zullen worden
ondergebracht in het Patronaatsgebouw.
Het S G dient tevens de arrestanten te
bewaken, die veelal verplicht zullen worden
te werken; vooral het balkon van het
Patronaatsgebouw blijkt een geliefd
uitzichtpunt te zijn. Voorts moeten de
mannen wachtdiensten vervullen bij het
Patronaatsgebouw en bij de tijdelijk als
kazerne ingerichte school. Ook worden
wachtdiensten voorbereid met betrekking
tot de beide Canadese regimenten, die hun
tenten in het bos van Oud-Poelgeest zullen
opslaan.
De BS'ers zijn gewapend, omdat vanaf de
vorming van de BS rekening werd
gehouden met een laatste verzet van de
Duitsers. Helaas zijn er slechts vier mouwbanden voorradig. Een enkeling is getooid
met een hardblauwe band met de witte letters C D (Civil Defense).
Op 8 mei wordt NSB-burgemeester
O.F.J. Sikkens geschorst en kort daarna
gearresteerd. Met vrouw en dochter wordt
hij over het schoolplein geleid door de
BS'ers Henk de Groot, Piet van der Plas en
Henk van der Meij (Ordedienst). Henk van
der Meij, oorspronkelijk tuinder van
beroep, heeft op 4 januari 1943 de plaats
waar hij woonde en werkte
(Rhijnhofweg 13) moeten verlaten vanwege
de evacuatie van dit gebied. Sedertdien
woont hij Rijnzichtweg 11, evenals de
familie Heemskerk, ook afkomstig van de
Rhijnhofweg.
Bij de arrestatie van de burgemeester wagen
enkele scholieren zich tóch aan de
verboden zijde van de school.

Ordedienst — inventarisatie van
goederen
Misschien minder spectaculair dan de
activiteiten van het Strijdend Gedeelte (SG)
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NSB-burgemeester O.L.J. Sikkens met vrouw en dochter worden weggevoerd door de BS'ers Henk de Groot (links),
Piet van der Plas (alleen arm in beeld) en Henk van der Meij (daarachter, met hoed) van de Ordedienst.

van de BS, maar ten minste net zo belangrijk, is de taak die bij de vorming van de BS
werd toegedacht aan de zg. Bewakingstroepen (BT). In het S G zijn in grote lijnen
medewerkers terechtgekomen van knokploegen en van de Raden van Verzet; de B T
bestaan vooral uit leden van de Ordediensten. In Oegstgeest spreekt men kortweg
van de 'Ordedienst' ( O D ) . Het zijn met
name de vroegere mannen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en enkele
bestuursleden van de Oranje Vereniging die
hier - samen met en ter verlichting van de
politionele autoriteiten - belast worden met
het handhaven van de orde, het vervullen
van formaliteiten met betrekking tot de
opsporing van NSB'ers en hun arrestatie,
het inventariseren en deels opslaan van hun
huisraad. Commandant is de oud-commandant van de B V L , D . G . Sanders (Prins
Hendriklaan 16), die nauwe contacten onderhoudt met de commandant van het SG,
J.W. IJdo (Prins Hendriklaan 22).
De O D van Oegstgeest, bij de vorming
waarvan hoge eisen werden gesteld aan de
betrouwbaarheid van de leden, wordt
gevormd door Gerrit Blansjaar (broeder
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van 'Endegeest'), G . R . D . Crommelin
(directeur Twentsche Bank), A . J . Gijbeis
(conciërge Patronaatsgebouw), Gerrit
Heeren (chauffeur reinigingsdienst), Jan
Leget (badmeester, conciërge
Terweeschool), de reeds genoemde Henk
van der Meij (tuinder, later beroepsmilitair), Piet van Nieuwkoop (tekenaar
Architectenbureau Kraan), D . G . Sanders
(reserve-kapitein), J.J. Vos (hoofdvertegenwoordiger van een zeepfabriek te
Maarssen) en Nico van Weizen (mededirecteur van de aan de Rijnsburgerweg
gevestigde Leidsche Onderwijsinstellingen).
De heren Sanders, Vos en Van Weizen
waren voor de oorlog ook lid van het
bestuur van de Oranje Vereniging; laatstgenoemde, die in de oorlog veel samenwerkte met Willem Collee en Klaas Veen,
bewaarde het materiaal van de sluimerende
vereniging thuis onder de vloer.
Voor de inventarisatie van roerende goederen van NSB'ers worden nadien aan de O D
toegevoegd A . J . van den Broek, de
gebrs. Dirkse, Willem den Dubbelden,
Bertus Lubach, en J.W.N. van der Post.
Taxaties worden verricht door

T . Beeuwkes, timmerwerkzaamheden door

zich hierbij aangesloten. Burgemeester Van

L . van den Hoonaard, en W. Hoogerdijk

Gerrevink heeft de inwoners van het dorp

zorgt voor de sloten van opslagruimten.

gevraagd h u n tuinen en openbare plant-

D e kosten van alle werkzaamheden worden

soenen zo veel mogelijk i n orde te brengen.

van rijkswege vergoed.

Met enthousiasme is aan dit verzoek gevolg
gegeven.

De Canadezen... "zij komen..."

Langs de Warmonderweg zijn afzettingen

O p woensdag 9 mei 1945 zal een colonne

gemaakt door de BS'ers, de Hulpdienst

voertuigen van de ' R o y a l Canadian A r m y ' ,

Oegstgeest en de jongere padvinders.

bemand met Canadezen van het l e A n t i

Vaandrig Addie van Fraassen ( E m m a -

T a n k Regiment (commandant colonel

laan 34) en de BS'er Gerard van Boven

A r t h u r Warr) en het 2e Light A n t i Aircraft

houden het kruispunt Warmonderweg/

Regiment (commandant colonel Ross

D e Kempenaerstraat v r i j ; vanaf deze plaats

Bishop), zich van Leiden naar Oegstgeest

maakt de vader van Joan Groenewegen een

begeven. E e n contingent Nederlandse mili-

fraaie serie foto's.

tairen van de Prinses Irene Brigade heeft

D e aanblik van de padvinders in uniform
ontroert menige toeschouwer. O o k naar de
uniformen van de BS'ers wordt met
genoegen gekeken, al zijn ze dun en sober.
Is het niet ongelooflijk hoe ze zich hebben
voorbereid tijdens de bezetting? H u n taak
is geen gevaarlijke taak geworden, maar het
had ook anders kunnen gaan...
H e t wachten duurt lang. D a n komt er
beweging i n de menigte. D a a r zullen ze
zijn.
Voorop rijdt een luidsprekerwagen met een
BS'er erop. " D e weg vrij laten", commandeert hij. D a n komen de eerste jeeps. Voorop captain Robert Ryder, 'adjutant' van
colonel A r t h u r Warr, die wat achterop is
geraakt. D e mensen verdringen zich om
een glimp van de bevrijders op te vangen.
Geweldige ovaties galmen over de
Warmonderweg. O o k de 'eigen' jongens
van de Irene Brigade, die ver van huis voor
de vrede van het vaderland streden, delen in
de ovaties. Later zou Robert Ryder i n een
verslag schrijven: " M e n and women, old
and young, were singing T h e Wilhelmus
w i t h tears running d o w n their faces".
D e Canadezen zien er prachtig uit. Z o
bruin. Je kunt zien dat ze maandenlang in
Italië gestreden hebben. E n wat een mooie
uniformen. H o e zwierig staan de schuine
baretten op h u n hoofd. Wat zijn de BS'ers
en de padvinders daarbij vergeleken mager
en bleek.
D a n komen de vracht- en gevechtswagens,

9 mei 1945: In afwachting van de Canadezen. We zien vaandrig Addie van Fraassen; hij
draagt de witte band met de groene lelie. Achter Van Fraassen staat Oubaas Dolf Koning
(vaag zichtbaar). Uiterst rechts staat de BS'er Gerard van Boven. Ter hoogte van de luifel van
Huize 'Wijnstok' wappert de vlag.

waarin gemiddeld vier Canadezen zitten.
D e rest van de beschikbare ruimte is
opgevuld met meisjes, jongens, kinderen,
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als mieren op een suikerklontje. De auto's
zijn met vlaggen en bloemen versierd, en
met portretten van de koningin. E r worden
sigaretten uitgedeeld. Meerijdende jonge
dochters happen gretig van grote plakken
chocola.
De mensen overtreden de verboden. Ze
rennen de weg op. Schudden de Canadezen
de hand. Men weet dat de meesten gedurende vijf jaar niet thuis zijn geweest! Maar
gisteren, op VE-day (Victoriedag), hebben
de Duitsers in Reims eindelijk de onvoorwaardelijke overgave getekend. Die vreugde
moet zich uiten. De colonne kan slechts
langzaam rijden. Aangekomen in de Laan
van Oud Poelgeest rijden de Canadezen,
die in Oegstgeest zullen blijven, naar het
toegangshek van kasteel Oud-Poelgeest,
waar vooraf enkele kwartiermakers reeds
voorbereidingen troffen. Het kasteel en het
koetshuis zullen in gebruik worden genomen, maar het merendeel van de mannen
zal worden ondergebracht in legertenten in
het bos van Poelgeest en deels in de Leidse
Hout. Met behulp van de BS'ers en de
Hulpdienst Oegstgeest - en als het even kan
ook de jongere padvinders - wordt het tentenkamp opgeslagen.
Direct al draagt de BS zorg voor de
bewaking van het kasteel, het bos, maar
ook van de omgeving; sommige voertuigen
staan namelijk in de nabij gelegen lanen.
Oegstgeest wil over enige tijd de
Canadezen met een zanghulde eren. De
volkszang-repetities onder leiding van
Henri Welbooren zullen spoedig beginnen.

Nog geen grootse festiviteiten
Alhoewel overal de vlaggen wapperen,
iedereen het 'oranje' op de borst heeft
gespeld, wordt bij vele Oegstgeestenaren de
vreugde vermengd met droefenis over
omgekomen verwanten of onzekerheid
over het lot van hun dierbare, nog niet uit
Duitsland teruggekeerde familieleden.
"Voor feestbetoon in grote stijl is het
moment nog niet aangebroken", zo meent
de plaatselijke (herrezen) Oranje Vereniging. De Oegstgeestenaren en de (eveneens
herrezen) Oegstgeester Courant onderschrijven die opvatting. Maar over een
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Captain Robert Ryder, die als eerste Canadees Oegstgeest binnenreed, bevindt zich hier te
hoogte van de Laan van Oud Poelgeest. De zeeverkenner is Dolf Thomassen.

De colonne is inmiddels aangeland op de hoek van de Warmonderweg en de
De Kempenaerstraat.

maand, misschien over twee maanden, dan
zal er uitbundig feest gevierd worden!

Duitsers in kampementen
Volgens de capitulatie-voorwaarden dienen
alle zich in Nederland bevindende Duitsers
zich zo spoedig mogelijk naar voor dat
doel ingerichte militaire kampementen te
begeven, waar het contact met de burgerbevolking tot een minimum beperkt kan
blijven. Het aantal Duitsers, verspreid over
de provincies Utrecht, Noord- en
Zuid-Holland, is geschat op 120.000. Met
uitzondering van enig personeel voor

De Canadezen bij het toegangshek van Oud Poelgeest, omstuwd door Oegstgeestenaren.

wachtdiensten werden allen ontwapend.
Ter bespoediging van hun vertrek blijven
de troepen onder Duits commando.
Te Oegstgeest verbleven nog geruime tijd
Duitse militairen, voornamelijk ouderen,
die zonder moeite - in tegenstelling tot
enige fervente SS'ers - door de BS en de
Canadezen ontwapend werden.

Het 'maple leaf (esdoornblad), logo van de Canadezen.

Militair Gezag
Nederland wordt in deze periode bestuurd
door het Militair Gezag (MG), dat aan-

wijzingen krijgt van de 'Civil Affairs'afdeling van het geallieerd opperbevel, maar
verantwoordelijkheid aflegt aan de Nederlandse regering. Het M G kent provinciale,
regionale en stedelijke afdelingen. Militair
commissaris voor Zuid-Holland wordt
jhr. H . G . A . Quarles van Ufford,
luitenant-kolonel. Voor Leiden en omgeving zijn benoemd colonel Evans Vaughan
van de Civil Affairs, majoor mr.
E R E . Bloemaerts als commissaris, terwijl
luitenant D . van Katwijk op zal treden als
contactofficier tussen M G en illegaliteit.

Het M G te Leiden zal per 4 juni worden
gevestigd op Rapenburg 26. Sectie I I I van
het M G (de politie), evenals de Politieke
Opsporingsdienst aanvankelijk gevestigd
Langebrug 87, wordt per 26 mei overgeplaatst naar de Doelenkazerne aan de
Groenhazengracht. Veel tijd vragen alle
zaken, betrekking hebbende op rechtsherstel. Op rechtvaardige en drastische
wijze zullen zuiveringsmaatregelen doorgevoerd worden. Het M G kent aan de illegaliteit een belangrijke adviserende taak
toe, maar de overheid (het MG) stelt de
normen vast.
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Door de komst van de Canadezen kent Oegstgeest nu Duits-, Engels- en Nederlandstalige bewegwijzering. Te onderscheiden
zijn DeutscherKriegerfriedhof Oegstgeest', daaronder DOORGAAND VERKEER KANAALBRUG
GESTREMD', gevolgd
door 'VOETGANGERS' en 'UMLEITUNG'. Onderaan zien we twee gele borden met 'Haarlem' en 'Amsterdam', en links
met 'DUTCHHOSPITAL'en
'TOWNHALL'.
We kijken in de richting van deRhijngeesterstraatweg; links zien wede
bomen van de pastorietuin, rechts het Bos van Wijckerslooth.

Contact met de Canadezen —
Herdenking Haagse Schouw
De Canadese bevrijders worden door de
Oegstgeester bevolking op handen gedragen. Zij worden intussen keurig geknipt
door kapper De Groot, in ruil voor sigaretten (al rookt hij zelf niet) en benzine.
E r worden Engelstalige kerkdiensten
gehouden voor de Canadezen en
Oegstgeest repeteert naarstig op de
liederen, die tijdens de zanghulde op
18 mei gezongen zullen worden.
Op maandag 14 mei beleggen de Leidse BS
een plechtigheid bij het monument bij de
Haagse Schouw, ter herdenking van hen die
vielen bij de strijd om het vliegveld
Valkenburg. Een vertegenwoordiging van
de Canadese troepen uit Leiden (waaronder
de bevelhebber) is hierbij aanwezig, evenals
een deel van de Oegstgeester BS. En... de
weer in functie getreden burgemeesters van
Leiden en Oegstgeest, mr. A . van de Sande
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Bakhuyzen (die nog ondergedoken was bij
de familie Van Woerden, Rhijngeesterstraatweg 38) en A . J . van Gerrevink; de
laatste verbleef bij de onthulling van het
monument in 1941 in gevangenschap!

Het leven naar een dragelijk peil
De directeur-generaal van de voedselvoorziening roept op 15 mei iedereen die
werkzaam is op het gebied van de voedselvoorziening op "tot geslagen arbeid", om
tot een zo snel mogelijke leniging van de
voedselnood te komen. "De prachtige hulp
van onze bondgenooten schept moreele
verplichtingen voor ons, Nederlanders in
het Westen des lands. Niemand mag rusten
voor in ieder geval een dragelijk peil der
voedselvoorziening is bereikt".
Op 17 mei wordt bericht dat binnen enkele
dagen begonnen zal worden met de verzending van voedselpakketten uit het
zuiden van het land, in het kader van de

actie 'Zuid helpt Noord'. Het transport zal
moeilijk zijn. Weinig kanalen zijn bevaarbaar en de meeste grote bruggen zijn vernield. Maar eindelijk lijkt er voedsel in aantocht te zijn.
De zuivering in de gemeente Oegstgeest
wordt tot vreugde van velen met kracht
voortgezet. Vreugde was er ook bij de
1600 kinderen, die van de Oranje Vereniging een broodmaaltijd kregen aangeboden,
met een glas melk en een reep chocola.
Met ingang van 17 mei gaan de café's weer
open (tot 's avonds tien uur). Alleen
's nachts van 0.00 tot 4.00 uur mag men
zich nog niet in de open lucht begeven.
Reizen binnen de provincies NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht is niet
meer aan beperkingen onderhevig.
Langzaam komt het leven weer op een dragelijk peil.

Nico van Weizen, die de auto met instemming van Zwaan nu een nieuwe taak heeft
toebedacht. Sommige NSB'ers hebben bij
arrestatie het NSB-speldje nog fier op de
borst. De speldjes hebben goud-, zilver- of
bronskleurige randen, waarin de woorden
' S T R I J D ' en ' O F F E R ' zijn gegraveerd; aan
de achterzijde staat een stamboeknummer,
waaruit blijkt of men al in een vroeg
stadium, of pas later lid werd van de NSB.
Hoe dan ook, de arresteerders maken korte
metten met de gehate speldjes.

Werk aan de winkel
Naast gebrek aan voedsel is er ook gebrek
aan kleding, schoeisel en huisraad. De zg.
H A R K (Hulpactie Rode Kruis) probeert de
nood op dit gebied te lenigen.
Een ander probleem is dat van de repatriërenden uit Duitsland. Wegens eventuele
besmettelijke ziekten dienen zij zich voor
een geneeskundig onderzoek te melden bij
het Nederlands Volksherstel, dat ook hun
registratie regelt en zorgt dat zij distributiebescheiden kunnen afhalen.
De BS, die ook ingeschakeld zullen worden
bij de distributie van het lang verwachte
voedsel, hebben nog steeds tot taak de
arrestanten te bewaken, waarvan het aantal
groeiende is. Dagelijks gaat de arrestatieploeg van de Ordedienst, waarvan politiefunctionaris E . J . Massink commandant is,
op pad. De arrestanten zullen over enige
tijd worden overgebracht naar de Leidse
Doelenkazerne, in afwachting van hun
berechting.
Een merkwaardig verschijnsel in het dorp
is de 'Sunbeam', een prachtige auto, die
wordt gebruikt om arrestanten op te halen.
Toen de oorlog uitbrak waren er slechts
zeven auto's van dit type in het land. Eén
trotse bezitter (de Joodse heer Zwaan,
Emmalaan) bracht zijn 'Sunbeam' spoedig
in veiligheid in de garage van overbuurman

Sommigen dragen hun NSB-speldje bij arrestatie nog fier op
de borst.

Het inventariseren en deels opslaan van
roerende goederen van NSB'ers kost de
Ordedienst - die hierbij hulp krijgt van
'Volksherstel' - veel tijd, temeer daar gouden en zilveren voorwerpen geregistreerd
dienen te worden en een plaats krijgen in
een kluis op het raadhuis.

Zanghulde
Na ijverige studie onder leiding van
Henri Welbooren brengt de Oegstgeester
bevolking op vrijdag 18 mei, 's avonds om
half acht, haar zanghulde bij 'Oud Poelgeest' aan de Canadezen en de Irene
Brigade. 'Werkmans Wilskracht' uit Leiden
verleent muzikale medewerking. Corpschef
A . Koerten en zijn rechterhand
E . J . Massink, hierbij geassisteerd door
J . D . D . Rienstra als kwartiermeester van de
BS, hebben het talrijke publiek verkeers201

technisch in goede banen geleid, waarna de
hulde kan beginnen.
Gezongen wordt het Canadese Volkslied
'Oh, Canada', het Engelse 'God save the
King', het Amerikaanse 'The Star Spangled
Banner' en het eigen aloude 'Wilhelmus',
dat met ontroering gezongen wordt. O m
ook de Russen te eren neemt de menigte
twee minuten stilte in acht, waarna nog de
'Floral Tribute' en het 'Many cheers for
Our Liberators' ten gehore worden
gebracht.
Slechts een gering aantal bevrijders neemt
echter de grootse hulde in ontvangst. "Een
groot aantal Canadezen is bezig Duitsers
weg te voeren", zo verzekert de commandant. "Ze zouden liever hier geweest zijn".
Het lijkt de zangers en zangeressen weinig
te deren; zij geven uiting aan een intens
gevoel van dankbaarheid. "Zouden de
Canadezen een beetje moe zijn van alle
huldebetoon?", vragen sommigen zich af.
Wiek Benit, één van de padvindsters van de
Oegstgeester Derja's, schrijft in haar dagboek ervaren te hebben hoe "23 Canadezen
de zo welgemeende zanghulde van onze
geestdriftige Oegstgeestenaren met een welwillende glimlach aanhoorden".

De zanghulde wordt na afloop herhaald
voor de patiënten en het personeel van het
Diaconessenhuis.

Vergadering ministerraad in
Den Haag
De Nederlandse regering houdt op 23 mei
1945 haar eerste ministerraad op de oude,
vertrouwde plaats in het departement van
binnenlandse zaken in Den Haag. Het
college van vertrouwensmannen, dat sedert
het functioneren van het Militair Gezag als
adviescollege van de regering optrad, houdt
op te bestaan.

Veel Oegstgeester NSB'ers gepakt
Op 25 mei maakt de Oegstgeester Courant
met naam en toenaam de NSB'ers en met
deze beweging sympathiserenden bekend,
die inmiddels zijn ondergebracht in het
Patronaatsgebouw. Het zijn er 59; twee zijn
nog voortvluchtig en twee anderen (een
predikant en een man die dienst had
genomen in het Duitse leger) zouden in
Duitsland omgekomen zijn. Uiteindelijk
zal een groot aantal van hen de Nederlandse nationaliteit verliezen. Veel tijd vergt
ook het onderzoek naar de antecedenten

Een deel van de mensenmassa bij de zanghulde (onder leiding van Henri Welbooren) voor de Canadezen.
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van de in het dorp wonende buitenlanders
en statenlozen, waarbij ondermeer de
datum van vestiging in het land een rol
speelt.
Later, op 30 juli 1946, zal het gemeentebestuur van Oegstgeest het Provinciaal
Bureau voor den Wederopbouw in
Zuid-Holland desgevraagd mededelen dat
in het dorp 39 personen door hun gedragingen hun Nederlandse nationaliteit verloren hebben, dat zich in het dorp 27 vijandelijke buitenlanders en 14 statenlozen
bevonden, terwijl er 29 niet-vijandelijke
buitenlanders in Oegstgeest verbleven.

J.W. IJdo commandant BS
district Leiden
Eveneens op 25 mei maakt de Oegstgeester
Courant bekend dat J.W. IJdo, tot dan
plaatselijk commandant van de
Oegstgeester Binnenlandse Strijdkrachten,
is benoemd tot districtscommandant van de
BS. Tot het district Leiden, dat een sterkte
heeft van 1008 man (met 900 wapens)
behoren Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg,
Valkenburg, Voorschoten en Warmond.
Als plaatselijk commandant van Oegstgeest
wordt IJdo opgevolgd door D . G . Sanders.

Gerepatrieerden en opduikers
Op zaterdag 2 juni vindt er een plechtigheid plaats in de Leidse Stadsgehoorzaal,
georganiseerd door de in Leiden en
omgeving opgedoken Joden. Velen, die de
Joden gedurende de bezetting onderdak
hebben verleend, zijn hierbij aanwezig.
Eén van de sprekers is een Canadese
militair, de Rabbi Isaac B. Rose, veldprediker bij het Canadese leger; hij houdt
een ontroerende toespraak. Het is dezelfde
Rose, die Liesje Bos en Terry Naber kort
voor de bevrijding hielp het dochtertje van
de Nabers terug te halen. Liesje Bos heet
nu weer Leesha Bornstein; binnenkort
wordt zij mevrouw Rose-Bornstein...
Velen, die in Oegstgeest waren ondergedoken, hebben het dorp intussen verlaten; omgekeerd heeft Oegstgeest vele
'opduikers' welkom geheten, die zich op
hun beurt tijdens de bezetting elders verborgen hielden.

Anders is het met de gerepatrieerden. Begin
juni wachten 80.000 man, vanuit Duitsland
reeds in Nederland gearriveerd, op transport naar het westen van het land. Zo spoedig mogelijk zal een begin worden gemaakt
met het naar huis terugvoeren van ex-politieke gevangenen, arbeiders die gedwongen
werden in Duitsland te werken, en krijgsgevangenen. Gezien de vervoerscapaciteit
zal het nog geruime tijd duren voordat deze
operatie is voltooid.

Oegstgeester kinderen krijgen pap
Wat betreft het onderwijs is het leven voor
de Oegstgeester jeugd langzamerhand weer
in normale banen geleid. Onderwijskrachten keerden van lieverlee terug, en de
gebouwen werden geschikt gemaakt voor
de lessen. Ook de rooms-katholieke school,
die vogels van diverse pluimage herbergde,
heeft haar leerlingen op 28 mei 1945
uiteindelijk kunnen verwelkomen.
De voedselvoorziening is voor volwassenen, maar zeker voor kinderen, nog steeds
onvoldoende. Oegstgeester jeugd van
1-17 jaar, die aan de gevolgen van ondervoeding lijdt, kan zich laten keuren op
Wilhelminapark 25 (tegenover het raadhuis). Als de klachten gegrond blijken
kunnen kinderen van 4 tot 17 jaar elke dag
een liter pap krijgen a ƒ 0,20 per portie;
kinderen tot en met drie jaar krijgen een
halve liter voor een dubbeltje. Op
woensdag 6 juni is er voor het laatst
gelegenheid tot keuring.

Nieuwe bomen — nieuwe export
De bewoners van de Duinzichtstraat vieren
feest op zaterdag 9 juni. Het trio Van Zijp
zorgt voor muziek en zang. Men zingt
vaderlandse liederen. E r vinden kinderspelen plaats. E r is limonade, en er zijn
wafels als tractatie.
De bewoners dragen de door henzelf nieuw
aangebrachte boombeplanting over aan de
gemeente; een gebaar dat burgemeester
Van Gerrevink met dankbaarheid accepteert. De moeder van Jo Hakker, mevrouw
A . Hakker-van der Meij, plant een kastanjeboom op de hoek van de Duinzichtstraat
en de Wyttenbachweg. E r hoort een bord
bij. Daarop staat:
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Het planten van de vrijheidsboom op het kruispunt Prins Hendriklaan - Koninginnelaan.
Op de stoel zit de oudste inwoner. Voorts zien we A. Driessen (met pet), opzichter gemeentewerken.

Uit nood verbrand
in vreugd herplant
Tot in lengte van jaren zal de boom deze
plek sieren. Het bord met de fraaie tekst is
later helaas verdwenen. Wellicht wordt er
ooit een nieuw bord geplaatst?
Op 29 juni zal, in navolging van vele
andere plaatsen, ook Oegstgeest haar
vrijheidsboom planten.
Een andere vreugdevolle gebeurtenis vindt
plaats op 13 juni 1945. Als eerste exportzending sedert de bevrijding vertrekt een
convooi van 17 vrachtauto's naar Frankrijk
met 75.000 kg gladiolenbollen, afkomstig
van de Oegstgeester N V Homan en Co.,
een grote bollen-exporteur.

Een noodlottig ongeval
Het merendeel van de Canadezen is medio
juni van Poelgeest vertrokken; circa
100 mannen bleven nog achter.
Ook na de bevrijding valt er in Oegstgeest
nog een slachtoffer, namelijk de 15-jarige
Henny de Roode, zoon van de brandstoffenhandelaar (Geversstraat 69). Hij
heeft op 18 juni met een aantal vriendjes
bij de Canadezen drie luchtdoelgranaten
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gestolen, 's Avonds tussen zeven en acht
uur wordt in een schuur achter een woning
in de Duinzichtstraat van een (brisant-)
granaat de huls gedemonteerd, en de kop
met het tijdmechanisme. Buiten gekomen
wil Henny het restant van de granaat
demonstreren. Op het fietspad langs de
Rhijngeesterstraatweg proberen zijn
vriendjes hem hiervan te weerhouden.
Henny echter wil proberen de nog van
lading voorziene granaat te 'lanceren' als
een raket, met aangestoken kruid uit de
gedemonteerde huls. Een van de jongens,
Piet Loozen, schreeuwt naar de anderen:
"Rennen!"
Een explosie volgt. Henny is op slag dood.
Een voorbijganger werd licht gewond aan
zijn oog. De vriendjes van Henny bleven
ongedeerd.
Onder grote belangstelling wordt Henny
de Roode op vrijdag 22 juni begraven op
het kerkhof van het Groene Kerkje.

Bevrijdingsfeesten en herdenkingen
Nadat de bewoners van de Duinzichtstraat
het voortouw hadden genomen volgden al
spoedig andere feestelijkheden. Op vrijdag
15 en zaterdag 16 juni werden er buurt-

feesten georganiseerd door de bewoners van
de Mors en de Rijndijk, waarbij in de Mors
de vele als gevolg van de bombardementen
op de spoorbrug bij 'De Vink' gesneuvelde
ruiten door vlaggen werden gemaskeerd.
Op woensdag 20 juni vierde de Indische
Buurt uitbundig de bevrijding.
Het Comité 'Nederlands Volksherstel', de
Oranje Vereniging, en anderen, wijzen de
week van zaterdag 23 juni t / m vrijdag
29 juni aan om de bevrijding feestelijk te
vieren en de gevallenen plechtig te herdenken.
Op 23 juni vindt er een buurtfeest plaats in
het Oranjepark, waarbij ook een deel van
de Terweeweg betrokken is. 's Avonds
wordt in de Pauluskerk om 19.00 uur en
21.30 uur een bevrijdingsconcert uitgevoerd.
De maandag daarop is de dag van de
herdenking, met plechtige samenkomsten
in de kerken; de vlaggen in het dorp
hangen halfstok.

Op dinsdag 26 juni wordt ter herinnering
aan de gevallenen van Oegstgeest een voorlopig monument onthuld bij de vijver, op
de hoek van de Frederik Hendriklaan en de
Koninginnelaan. Na door 'Werkmans
Wilskracht' ten gehore gebrachte treurmuziek en zang van de burgerij onder leiding
van Henri Welbooren houdt
prof. dr. C . Westrate een overdrachtstoespraak. Burgemeester A . J . van
Gerrevink aanvaardt namens de gemeente
de eenvoudige gedenksteen, waarop
geschreven staat: 'Ter herinnering aan de
inwoners van Oegstgeest gevallen voor
Vrijheid en Recht 1940-1945'.
De burgerij zingt 'De Kruisbanier' van
Guido Gezelle en het plechtige 'Dankt,
dankt nu allen God', terwijl door enkele
burgers en de BS kransen worden gelegd.
BS-commandant D . G . Sanders ten slotte
dankt ieder voor zijn aanwezigheid.
Uiteraard zal Oegstgeest ernaar streven dat
later een waardiger monument de herinnering aan de gevallenen levend zal houden.

Bevrijdingsfeesten. De bakkerij van Van Velzen presenteert zich hier op de hoek van de Geversstraat en de
De Kempenaerstraat. De man met de hoed is Gerard de Rooy. Voorts zien we van links naar rechts: Henk de Groot,
Kees van Beek, Toon van Noort, Gerrit Oudshoorn en Leo van Haasteren. Op de voorgrond enkele zakken, die eerder
Amerikaans bloem 'Flour' bevatten.
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De gedenksteen, onthuld op 26 juni 1945 nabij de vijver bij de Frederik Hendriklaan, werd op 5 mei 1946 ingemetseld in een
bank; de bank • zonder gedenksteen - staat er nog. Later kreeg Oegstgeest een monument in het Bos van Wijckerslooth.

Heldendood Pieter van Manen
Als overgang van wijding naar feestvreude
is woensdag 27 juni uitgeroepen als een
werkdag, waarop de burgerij ijverig versieringen aanbrengt en de winkeliers achter
gesloten etalages koortsachtig werken,
's Avonds om acht uur zal 'Werkmans
Wilskracht' een taptoe uitvoeren op het
schoolplein van de Terweeschool, die de
Oegstgeester BS aanbiedt aan de burgerij.
Na afloop zal een feestmars door het dorp
worden gehouden.
Die ochtend, om ongeveer half twaalf,
bevindt zich een 20-tal BS'ers in het
middelste lokaal van het door de BS in
gebruikgenomen deel van de school.
Groepsleider Pieter van Manen zal de
werking van een handgranaat demonstreren. De instructie is voornamelijk
bedoeld voor jonge mannen die worden
'klaargestoomd' om naar Nederlands-Indië
te gaan, dat nog niet bevrijd is.
Van Manen werd vanwege zijn verdiensten
uitverkoren om officier te worden in het
nieuw te vormen Nederlandse leger, en
volgde in verband hiermee een cursus; hij
zal een deel van zijn pas verworven kennis
uitdragen aan anderen. Voordat de instructie begint toont Van Manen de mannen
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Pieter van Manen, omgekomen bij bet demonstreren van
een handgranaat.

enkele kistjes met handgranaten. Hij legt
uit dat handgranaten altijd - om ongelukken te voorkomen - zonder ontsteking
worden geleverd, en dat de ontstekingen
(apart verpakt in een busje) zich ook in het
kistje bevinden. "Je moet controleren of
het aantal handgranaten in overeenstemming is met het aantal ontstekingen in
het busje", zegt Van Manen. Als bewijs
draait hij de sluiting van het ontstekingsvakje van één van de handgranaten af en
laat zien dat zich daarin geen ontsteking
bevindt. In het busje bevinden zich ook
hetzelfde aantal ontstekingen als er handgranaten in het kistje zijn. "Alles is dus in
orde", concludeert Van Manen.
Hij neemt een granaat ter hand, en dan
blijkt dat zich daarin wel degelijk een ontsteking bevindt; een sissend geluid is hoorbaar. Men heeft dan nog slechts enkele
seconden om de granaat weg te werpen.
Maar waarheen? Van Manen roept de mannen toe onmiddellijk dekking te zoeken.
Hij rent naar het raam om het projectiel
naar buiten te werpen. Maar op het schoolplein is de BS'er Piet Kuivenhoven met zijn
groep aan het exerceren... Van Manen rent
naar de hoek van het lokaal en draait zich
met de rug naar de klas; hij buigt zich
voorover om de scherven op te vangen. De
ontploffing volgt. De 23-jarige Piet van
Manen sterft de heldendood.
De ontsteltenis in het leslokaal is niet te
beschrijven, evenmin als de heldenmoed,
door Van Manen aan de dag gelegd.
Van de mannen, die zich in het leslokaal
bevonden, is Theo Fles ernstig gewond
geraakt aan longen en ruggemerg. Tot de
gewonden behoren tevens de
Oegstgeestenaren Boudewijn ten Hake en
Herman van Oordt, en de Leidenaren
Co Leenhouts, Joost van den Hoven,
Willem Jung, Johannes Stavleu en Willem
Vletter.
De doktoren Hoitink (arts van de BS) en
Varekamp zijn spoedig aanwezig. Herman
Ginjaar en Piet van der Plas krijgen tot
taak de stoffelijke resten van Piet van
Manen op te baren. Terwijl zij daarmee
bezig zijn heeft het eerste onderzoek naar
de toedracht van het ongeluk reeds een
aanvang genomen. Het blijkt dat de ramp-

Theo Fles hield aan het ongeval blijvend letsel over.

zalige handgranaat de enige was, waarin
zich wèl een ontsteking bevond!
De gewonden worden overgebracht naar
het noodhospitaal aan het Wilhelminapark
en later naar het Academisch Ziekenhuis.
Theo Fles zal daar langdurig verpleegd
worden, en later in de Ursula Kliniek in
Wassenaar. Hij is door het ongeval voor de
rest van zijn leven - hij overlijdt in 1958 invalide.
Van de school wordt de versiering verwijderd en de vlag halfstok gehesen. E r zal
geen taptoe zijn.

Vervolg festiviteiten en plechtigheden
Op vrijdag 29 juni worden, na een korte
herdenkings- en dankdienst in het Groene
Kerkje, 's morgens kransen op het kerkhof
gelegd bij de graven van omgekomen
Nederlanders en geallieerden. De belangstellenden moeten per pont over het Oegstgeesterkanaal, omdat de brug nog niet is
hersteld. Evenzo worden kransen gelegd bij
het monument bij de Haagse Schouw,
's Middags wordt met enig ceremonieel de
zg. vrijheidsboom geplant op de rotonde
Prins Hendriklaan/Koninginnelaan door
de oudste inwoner van het dorp, de heer
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29 juni 1945: Vanwege de verwoeste brug varen de mensen per pont over het Oegstgeesterkanaal, op weg naar het Groene
Kerkje.

L . Schouten, met medewerking van een
leerling van elke school. Vele belangstellenden bekijken de boom en het fraaie smeedijzeren hek met de datum '8 mei 1945'. D e
8e mei was immers V E - D a y (Victoriedag),
omdat toen de onvoorwaardelijke overgave
van het Duitse R i j k te Rheims alom
bekend en gevierd werd! V i j f t i g jaar later
zal de boom (met het hek) nog steeds een
herinnering zijn aan toen.
H i e r n a volgen een optocht, kinderfeesten
op het A S C - t e r r e i n , een voetbalwedstrijd,
massazang, een demonstratie van padvinders, terwijl tot slot een v u u r w e r k
wordt afgestoken.

29 juni 1945: Kranslegging bij het Groene Kerkje. Op de
voorgrond ds. A.P. van der Haas, rechts de heer
D.G. Sanders, en in het midden de heer J.J. Vos.
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29 juni 1945: Kranslegging bij de Haagse Schouw. Van links naar rechts: N. van Weizen (Ordedienst), A.H. (Bart) van Eisen
(hoofd VWLO Pelikaanstraat Leiden), A.A.L.M. (Lons) Schlatmann (van 'De Laam), Lieke van Gerrevink (dochter van de
burgemeester, die met een Canadees trouwde), Nel Hartgerink (dochter van directeur PTT Leiden), bode J. van der Luit en
burgemeester A.J. van Gerrevink.
De heren Van Eisen en Schlatmann leverden een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de feestweek en maakten zich
sterk voor de totstandkoming van het monument.
Op de achtergrond rechts, achter het geboomte, zien we vaag de contouren van de Haagse Schouwbrug.

Terugkeer gevangenen en tewerkgestelden

dat hij altijd floot, werd gehoord door zijn

T e r w i j l i n de Terweeschool voortdurend

dochter W i l , die bij haar moeder sliep.

twee BS'ers waken bij Piet van Manen

"Daar is vader!", riep W i l .

verkeren er nog steeds Oegstgeestenaren i n

"Nee, k i n d , dat kan niet, vader is dood".

onzekerheid over het lot van hun dier-

D a n herkent mevrouw Collee het deuntje

baren. Sommigen zullen nooit terugkeren;

eveneens. H a a r man leeft! D e volgende

het laatste stukje naar huis. H e t deuntje,

andere gevangenen en tewerkgestelden heb-

morgen stond burgemeester Van G e r r e v i n k ,

ben de bevrijdingsfeesten reeds k u n n e n

zonder boord en aan één wang nog

meevieren.

ingezeept, al vroeg op de stoep; bij het

Mevrouw Jeanne Talboo-Lefeber herkreeg

horen van het goede nieuws was hij bij

kort na de bevrijding haar vrijheid; zij is

kapsalon D e B r u y n meteen uit de stoel

intussen belast met de bewaking van

gevlogen.

N S B ' e r s i n de Doelenkazerne te Leiden.

D i e dag k w a m ook D i c k van Beek terug,

D e leraar w i s - en natuurkunde D e r k van

en de volgende dag G i j s van den Ameele.

Lingen (Wilhelminapark 33), van de C h r i s -

H e t driemanschap, door de A m e r i k a n e n

telijke H B S Leiden, keerde medio mei

bevrijd i n het Oostenrijkse Bernau, was

terug uit gevangenschap, evenals Joop van

weer herenigd.

Eisen en Koos Veenstra, die op 15 mei i n

Paul van E i s e n keerde op 5 j u n i terug i n

Oegstgeest arriveerden.

Oegstgeest, en petroleumhandelaar Leen

D e dood gewaande W i l l e m Collee zag kans

Verhaar medio juni. H a n s Grün, zoon van

met een particuliere vrachtauto mee te

de leraar aardrijkskunde, werd reeds op

rijden van Eindhoven naar Rijnsburg. B i j

6 mei i n Duitsland bevrijd, maar vanwege

de ' D r i e Witte Palen' stapte hij uit en liep

zijn zeer zwakke gezondheid naar Engeland
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gebracht; daarvandaan keerde hij op 20 juni
terug bij zijn ouders (Endegeesterstraatweg 8).
Groot was de vreugde over de goede welstand van mr. C . J . Goudsmit en zijn gezin.
De Joodse heer Goudsmit, zijn v r o u w
J . A . Goudsmit-Frank, en hun drie
kinderen, doken in april 1943 onder in
Barneveld. Later werden z i j , via Westerbork, weggevoerd naar het kamp
Theresiënstadt. D e Oegstgeester Courant
van 29 juni 1945 meldt dat de familie
Goudsmit per vliegtuig naar Eindhoven is
gebracht.
Tot de laatkomers behoort D o r u s
Dofferhoff, de postbode, die na z i j n verblijf in Leipzig pas in juli in het dorp zal

Begrafenis Pieter van Manen
E e n grote menigte is op maandag 2 juli
aanwezig op het kerkhof bij het Groene

arriveren.

K e r k j e , waar de op tragische wijze omge-

A r t u r Werner, de latere tuinman van

D e rouwkoets, bedolven onder de

' D e Beukenhof', verblijft als D u i t s krijgsgevangene in een Russisch kamp, zonder
dat zijn v r o u w hiervan op de hoogte is.
O p 20 april 1948, bijna drie jaar na de
bevrijding, arriveert hij in zijn huis aan de

komen Pieter van Manen wordt begraven.
bloemen, is vertrokken vanaf het schoolplein bij de Terweeschool, waar de
Oegstgeester Binnenlandse Strijdkrachten
zich keurig i n het gelid hadden opgesteld.
Voor, achter en bezijden de koets lopen

Terweeweg.

BS'ers, om hun kameraad - aan w i e menig-

H e t trieste record komt vermoedelijk op

den naar zijn laatste rustplaats. O p het

naam te staan van een zoon van de aan de
Terweeweg gewoond hebbende N S B ' e r , die

een zijn leven heeft te danken - te begeleikerkhof zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de B S uit Leiden en Warmond.

met de Duitsers streed aan het Oostfront,
en eveneens in Russische gevangenschap

I n het Groene Kerkje wordt de kist, bedekt

raakte. I n juli 1953 krijgen zijn ouders

met de Nederlandse driekleur, op een kata-

bericht van het ministerie van buitenlandse

falk geplaatst. D e nederlands-hervormde

zaken: hun zoon is vrijgelaten en komt

predikant ds. Kelder uit Leiden houdt een

binnenkort thuis.

korte rouwdienst. H i e r n a dragen vier
BS-vrienden Piet van Manen naar zijn graf.
A l s de kist i n de groeve wordt neergelaten
lost de erewacht drie salvo's. D e BS'er

Met recht aan de dood ontsnapt is de

C h r i s Goedkoop blaast ' T h e Last Post'.

verloofde van Lijs Reitsma (Prins H e n d r i k laan 4), de arts Cees H o n i g . Z o w e l H o n i g

E e n lange stoet belangstellenden trekt langs

als zijn aanstaande zwager G u u s Reitsma

het graf van de jongeman, die zich

werden ter dood veroordeeld vanwege

opofferde om anderen te redden.

hun betrokkenheid bij de aanslag op het
Bevolkingsregister te Amsterdam. G u u s

Tot in lengte van dagen zullen zijn makkers

werd met elf anderen gefusilleerd, doch

ieder jaar op de 4e mei het graf van h u n

Cees H o n i g werd 'begenadigd' met vijftien

vriend blijven bezoeken, evenals dat van

jaar tuchthuisstraf. N a een verblijf te

T h e o Fles, die in 1958 begraven werd op

Dachau keert H o n i g (de latere plastisch

het kerkhof van de St. Willibrordus-

chirurg en hoogleraar) behouden weer.

parochie.
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Begrafenis Pieter van Manen. De BS'ers staan op het schoolplein. De vlag hangt halfstok. Voor de ingang van de school staat d
rouwkoets.

De foto is gemaakt na 9 juli 1945, omdat op die datum de Warmonders aan de Sectie Oegstgeest werden toegevoegd.

1: Rudi van Leeuwen, 2: Herman Ginjaar, 3: Piet van der Plas, 4: Jilles Jongbloed, 5: Jan Prins, 6: Theo Lutz, 7: Jan Willem Snellen, 8: Herman van Oordt, 9: een Warmonder, 10: Willem Olivier, 11: Rietje Vos (vriendinnetje van nr. 1,
hoorde niet bij BS), 12: Hans Stavleu, 13: Bouwe Broers, 14: een Warmonder, 15: Paul van Schaik, 16: Bram de Later, 17: Jacques Verberg, 18: Pieter Kuivenhoven, 19: Jan Leenhouts, 20: Edu IJdo, 21: Pieter Bergers, 22: Paul Gans,
23: Adrie de Kier, 24: Johannes van Benten, 25: Cor Lens, 26: Herman Wijsman, 27: Henk Hueting? 28: Maus Cosijn, 29: Bart Roos, 30: Leo Bik, 31: Henri Croes, 32: Greetje van der Plas (huwde later met broer Pieter van Manen),
33: de administrateur, 34: Frans van der Nat, 35: Chris Goedkoop, 36: Joop Kronenberg? 37: Joost van den Hoven, 38 Eric van Leeuwen, 39: Joop Geijsman, 40: Rini van der Werf, 41: Henk Middelkoop, 42: Leo van Leeuwen,
43: Wim Vletter, 44: Wim Stomps, 45: een Warmonder, 46: Leo Oostenbrug? 47: Paul van den Hoven.

Het leven gaat verder

mr. Bloemaerts benoemd tot militair

Sedert 25 juni rijdt de blauwe tram weer, zij

commissaris van de provincie Z u i d -

het beperkt, op de stads- en intercommuna-

H o l l a n d ; vanaf die datum vallen Leiden en

le lijnen. O p dezelfde dag opende het A a n -

de omringende plaatsen onder het M G van

meldingsbureau Oorlogsvrijwilligers, geves-

D e n Haag.

tigd Noordeinde 5 te Leiden, zijn deuren.

Nadat aanvankelijk enige onduidelijkheid

Het bureau zal in eerste instantie het perso-

bestond over de vraag i n hoeverre wonin-

neel van de K o n i n k l i j k e L a n d - en Zeemacht

gen ontruimd mochten worden, deelt het

registreren, terwijl nadien oorlogsvrijwilli-

M G D e n Haag op 5 september mee dat

gers zich hier kunnen melden. Hiermee

met behulp van de politie woningen k u n -

wordt tegemoet gekomen aan de gedachte

nen worden ontruimd op grond van het zg.

- die in brede lagen van de bevolking leeft -

Vorderingsbesluit Woonruimte.

dat ook Nederlands Indië met spoed

O p aandringen van de commissaris wordt

bevrijd moet worden.

een aantal goederen van N S B ' e r s afgestaan

D o o r de regering is een Adviescommissie

aan de Radio Dienst van de K o n i n k l i j k e

voor Rechtsherstel en Beheer ingesteld, met

Marine, die zich intussen heeft gevestigd i n

sub-commissies i n den lande. Van de

de voormalige gebouwen van het Marine

commissie voor het district Leiden maken

Bekleidungslager langs de Haarlemmer-

deel uit de Oegstgeestenaren J . G . Lubbers

straatweg. D e goederen zullen tijdelijk

(Spaargarenstraat 46), voorzitter, I J . Sloos

dienen als inventaris voor het opgekomen

(Laan van O u d Poelgeest 13), secretaris,

militair personeel, dat wordt gehuisvest i n

jhr. C . Roëll (Louise de Colignylaan 25), lid

de voormalige munitiegebouwtjes. " A a n de

en G . R . D . C r o m m e l i n (Warmonderweg 4),

richtlijnen ligt de gedachte ten grondslag

lid. D e commissie, die bureau houdt aan de

dat aan deze goederen zo veel mogelijk een

Rijnsburgerweg 2 1 , krijgt tot taak het behe-

nuttige bestemming behoort te worden

ren van vijandelijk vermogen en van onder

gegeven", schrijft de commissaris i n een

staatsbeheer gesteld NSB-bezit. Voorts
krijgt zij de opdracht Joods bezit naar de
rechtmatige eigenaren terug te voeren.
D e heer S. Elzevier Stokmans (Terweeweg 37) wordt gemeentelijk beheerder
van de roerende goederen van vijanden en
landverraders. E e n bureau wordt naast
zijn woonhuis gevestigd, op nr. 39.
Terzelfdertijd wordt op het schoolplein van
de Terweeschool een groepsfoto gemaakt
van de inmiddels met enkele Warmonders
versterkte Oegstgeester Binnenlandse
Strijdkrachten; enkelen zijn intussen teruggekeerd naar de eigen w e r k k r i n g , vonden
een baan, of gingen weer aan de studie.
Marcel Keezer maakte een insigne van
keramiek voor de oud-leden van de L . K . P .
' D e Geuzen'; aan de achterzijde graveerde
hij daar de persoonsnamen i n .
Commissaris mr. E R E . Bloemaerts van het
Militair Gezag verzoekt leden van diverse
gezinnen van gearresteerde N S B ' e r s i n één
huis onder te brengen, om woonruimte aan
de schaarse woningvoorraad te k u n n e n
toevoegen.
Per 1 augustus 1945 wordt majoor
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Marcel Keezer maakte een tegel voor 'De Geuzen'. Aan de
achterzijde werden de persoonsnamen van de leden
ingegraveerd.
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Detail bericht betreffende de goederen, afgeleverd ten behoeve van de Radio Dienst van de
Koninklijke Marine.

brief van 13 september 1945.

gezin, waarvan Reinier van Kampenhout de

Z o krijgt de Marine Radio Dienst meubi-

verzorger was geweest, een k i n d geboren.

lair, serviesgoed, maar o o k een trapnaai-

H e t krijgt de naam Reinier. Bij de

machine, een doos met wasknijpers, zes ijs-

bloemen, die de moeder krijgt, staat het

coupes, een strijkijzer zonder snoer, en vele

portret van Van Kampenhout met als

andere (nuttige ?) zaken.

onderschrift ' D e Algoede'. H e t is de

Ter herinnering

weldoener. Tegen ieder die het horen w i l

"Was de vrede maar zo mooi als toen het

zegt de moeder: " G o d alleen weet wat w i j

nog oorlog was", verzuchten sommigen,

aan hem te danken hebben".

wanneer de gedurende de oorlog zo voel-

I n 1948 krijgen Toon van der Nagel en

bare eenheid verdwijnt en mensen h u n

Mijntje van der Nagel-van Varick een

oude, vooroorlogse posities en stellingen

tweede zoon. Z i j geven hem de naam van

weer gaan betrekken.

de heer T h . Talboo, terwijl mevrouw

Anderen blijven achter met gevoelens van

Talboo peetmoeder wordt. 'Theofile' heet

diepe dankbaarheid. Enkele maanden na de

het k i n d , hetgeen betekent 'door G o d

bevrijding wordt te Oegstgeest i n een Joods

bemind'.

hoogste eer die een Jood kan geven aan zijn

Slachtoffer Oegstgeester bevolking na de bevrijding
O p 18 juni 1945 overleed te Oegstgeest op de Rhijngeesterstraatweg tegenover de Duinzichtstraat door een ongeluk met
een brisantgranaat H e r m a n de Roode i n de leeftijd van 15 jaar.
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