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Inhoud
Dit nummer van Over Oegstgeest staat voor het overgrote deel in het teken 
van 75 jaar bevrijding. U kunt lezen over een aantal schuilkelders die in 
Oegstgeest gebouwd werden tijdens de bezetting. Over het wel en wee van 
de sportverenigingen tijdens de eerste jaren van de bezettingstijd wordt 
uitgebreid verhaald in het eerste deel van een groot artikel, waarvan het 
tweede deel in het novembernummer van dit jaar verschijnt. Ook kunt u 
lezen over de avontuurlijke tijd die een jongen beleefde rond de bevrijding in 
onze gemeente. Er is aandacht voor een vorig jaar verschenen boek over Dolle 
Dinsdag en een Oegstgeester gezin in de Indische buurt. De hongerwinter 
en de bevrijding in Oegstgeest worden uitvoerig belicht en met veel foto’s 
geïllustreerd. En dan hebben we ook een bijdrage over een andere oorlog, 
maar dan in de vroege Middeleeuwen. In de vaste rubrieken vindt u weer 
interessante nieuwtjes en uitdagende vragen over heden en verleden. Zo 
hoopt de redactie dat dit nummer u afleiding kan bieden tijdens deze corona-
lockdown, die ons noopt tot thuisblijven.
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Veilig de oorlog door
Door Inge Harkema en José Niekus

Hoeveel mensen uit Oegstgeest zelf een schuil-
kelder hebben laten aanleggen onder het 
huis of in de tuin, zullen we nooit weten. Dat 

er particuliere schuilplekken waren in de Tweede 
Wereldoorlog is zeker. We hebben er vijf gevonden. 
We spraken met Frank Mulder en Eric Groenendijk 
over een schuilkelder in je achtertuin. Al is kelder 
niet helemaal het goede woord.

Nu kunnen we vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd 
werden na vijf zware bezettingsjaren, maar in 1939 had 
niemand een idee wat ons precies boven het hoofd hing, 
wel dat de oorlogsdreiging toenam. In Leiden kwamen 
openbare bomvrije kelders, maar in Oegstgeest werd de 
dreiging niet groot genoeg geacht. Verontruste burgers 
in Oegstgeest namen het zekere voor het onzekere en 
bouwden een veilige plek bij of onder hun huis. 

Een ‘schuilkelder’ in je tuin
Frank Mulder en zijn vrouw Kathinka de Wolf kwamen 
oorspronkelijk uit Leiden, verhuisden met hun jonge 
gezin naar Poelgeest, woonden daar met veel plezier 
tot ze het verlangen naar een karakteristieke jaren 
30-woning niet langer konden weerstaan. Ondanks de 
beginnende crisis waagden zij in 2009 de gok en kochten 

het huis aan de Oranjelaan 1a. In hun tuin troffen zij 
een betonnen gebouwtje aan. Frank en Kathinka waren 
nieuwsgierig naar wie dit bouwsel, duidelijk bedoeld als 
bescherming tegen luchtaanvallen, had laten aanleggen. 
‘Op het gemeentehuis lukte het ons niet om de naam 
van de eerste bewoners te krijgen; wel kregen wij de 
blauwdruk uit 1938 van het huis. Daarop is trouwens 
geen schuilkelder te zien, terwijl die wel tegelijk met de 
bouw is aangelegd.’ Het archief leert ons meer: de eerste 
bewoner was Johannes Jacobus Hendrikus Starrenburg, 
van beroep handelsreiziger en later technisch adviseur, 
die met vrouw en dochter in mei 1939 de nieuwe woning 
betrok. Johannes Starrenburg werd in 1892 in de Leidse 
Haarlemmerstraat geboren als zoon van een melkver-
koper. Het gezin telde maar liefst elf kinderen, van wie 
Johannes de oudste was. In 1958 verliet hij Oegstgeest en 
verhuisde weer naar zijn geboortestad, waar hij in 1968 
overleed.

Frank neemt ons mee naar buiten waar we een betonnen 
gebouwtje niet onder, maar bóven de grond zien. Met 
een rond dak en muren van vijftien centimeter dik is het 
mini-gebouwtje duidelijk bedoeld als toevluchtsoord bij 
bombardementen. Vanuit de schuur die tegen het huis 
aan ligt kan je erin. Schuilplekken liggen altijd van het 

De ‘kelder’ van Oranjelaan 1a, links achteraanzicht vanuit de tuin en rechts vooraanzicht vanuit het schuurtje ( foto’s Inge Harkema).



huis af omdat dat het risico vermindert dat instortende 
muren er bovenop vallen. De ruimte binnen is beperkt, 
met een beetje moeite kunnen er net vier mensen staan; 
groot genoeg voor de familie Starrenburg. Aan beide 
kanten een luchtgat, een raam aan de ene en een deur 
aan de andere kant maken deze ‘kelder’ compleet.

Een schuilkelder die verdween
De heer Van der Mey, eigenaar van het huis Rijnzichtweg 
101, heeft de kranten uitgenodigd een kijkje te komen 
nemen in zijn zelfgebouwde veilige plek. De kelder is 
een stuk ruimer van opzet dan die in de Oranjelaan, met 
afmetingen van 2,50 bij 1,75 meter. Aan de lange zijden 
staan banken die plek bieden aan zo’n 15 tot 17 mensen. 
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Er is aanvoer van verse lucht en de deur is voorzien 
van een dik gummigordijn. ‘Een nuttig voorbeeld voor 
anderen’, concludeert de krant.

Hendrik of Dirk van der Mey werd geboren in Rijnsburg 
in 1879 in een gezin van vijftien kinderen, van wie hij 
de vijfde was. Zijn eerste beroep was landbouwer, vervol-
gens veeassuradeur en nog later verkoper van groenten, 
die hij voor een groot gedeelte zelf verbouwde rond zijn 
huis aan de Rijnzichtweg dat hij in 1928 betrok. 

Hij en zijn vrouw Maartje van Egmond kregen zes 
kinderen. Zijn zonen gingen in de bloemenhandel die in 
Rijnsburg in opkomst was. Het huis en opstallen, en dus 

Een artikeltje in het Leidsch Dagblad van 24 maart 1939 over 
de eerste schuilkelder in Oegstgeest. 

Dirk van der Mey was met zijn groentekar een vertrouwde 
verschijning op de Rijnzichtweg en in de Indische buurt aan de 
overkant (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).

Zicht op de verbreding en reconstructie van de Rijnzichtweg met links het huis Rijnzichtweg 101, 1967 (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).



ook de het ondergrondse gedeelte, zijn verdwenen. Op 
deze plek aan de Rijnzichtweg staat nu een rijtje huizen 
met daarnaast het Bastionhotel.

Een schuilkelder zonder adres
De bekende aannemer, de heer P.G. de Jong, adverteerde 
in de Oegstgeester Courant van 29 september 1939 met het 
aanbod schuilplaatsen aan te leggen.

De Oegstgeester Courant van dezelfde datum bevat een 
beschrijving van een schuilkelder ontworpen door De 
Jong, die drie naast elkaar wonende families voor geza-
menlijke rekening hebben laten bouwen. De binnen-
wanden van deze kelder zijn van dik hout, afgedekt door 
een betonnen plaat en omgeven door een dikke laag 
zand met graszoden erop. Twee trappen geven toegang 
tot de schuilplaats waar plaats was voor acht zittende 
mensen, twee liggende en zes staande. Helaas weten we 
niet bij welk huis deze kelder hoorde. Waarschijnlijk 
heeft De Jong meer schuilplaatsen aangelegd, in ieder 
geval onder de serre van zijn eigen huis. Die schuilkelder 
is zeer solide: betonnen muren met een 4 cm dikke 
stalen deur.
De Jong was niet zomaar een onschuldige aannemer, 
hij was een doorgewinterde NSB‘er. In de oorlog deed 
hij goede zaken door voor de Duitsers bunkers, tank-
grachten en versperringen te bouwen. Hij kwam als een 
rijk man uit de oorlog, maar het militair gerechtshof 
veroordeelde hem tot tien jaar gevangenisstraf. 

Ook een rioolbuis kan bescherming geven
Frank Mulder werd bij het vervangen van het buiten-
raampje van zijn schuilplaats geholpen door zijn vroe-
gere buurman Eric Groenendijk. Toen die in 2009 het 
huis op nummer 3 kocht wist hij van de vorige bewoner 
dat daar ook iets dergelijks te vinden was. Onder het 
heuveltje in de achtertuin zou een rioolbuis verborgen 
liggen die ingericht was als schuilplek. Eric vertelt ons de 
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heuvel uit pure nieuwsgierigheid te hebben afgegraven: 
‘Het was zwaar werk, want op de heuvel groeide een 
boom en het stond er vol met bamboe. Het verhaal bleek 
te kloppen, want er kwam een heuse schuilplek tevoor-
schijn van twee segmenten lang met een deurtje aan 
de voor- en achterkant. Op smalle bankjes aan de lange 
zijden pasten er net aan acht mensen in.’

In 1939 woonde in het huis Willem Ruurd(s) Smits, 
landmeter van beroep, die er met zijn gezin in 1935 was 
komen wonen. Geboren in 1891 in Boschoord, een van 
de Koloniën van Weldadigheid, waar zijn vader hoofd 
van de Rijksschool was, is Willem Smits op een gegeven 
moment verhuisd naar Arnhem, en vandaar naar de 
Oranjelaan. In 1963 is hij overleden. Zijn weduwe is nog 
tot 1970 in het huis blijven wonen.

Boven: vóór het uitgraven van de ‘kelder’ met hond en veel 
bamboe er bovenop en onder een kijkje in de rioolbuis met bankjes 
en luik aan de achterzijde ( foto’s Eric Groenendijk).

Familie-Schuilplaats. ‘Geheel veilig voor bom- en granaat-
scherven, mitrailleurvuur, alsmede geen levensgevaar voor het 
instorten van uw woning’ (Oegstgeest Courant 29 september 
1939).
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Raadsels onopgelost
Waarom juist deze mensen schuilplaatsen hebben 
gebouwd zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven. Wat 
we van vier schuilplekken weten is het adres, de eige-
naar en de samenstelling van het gezin. Van de ‘Familie-
Schuilplaats’ hebben we een gedetailleerde beschrijving, 
maar verder niets. Alle vijf veilige plekken zijn gebouwd 
of aangelegd door mannen met verstand van bouwen. 
Deze huizen zijn niet getroffen door bommen. Ditzelfde 
geldt voor andere woonhuizen in Oegstgeest. Het had zo 
maar anders kunnen lopen, want luchtalarm was er wel 
degelijk. Een vooruitziende blik kan deze mensen niet 
ontzegd worden. 

Bronnen
■■ Archief gemeente Oegstgeest (persoonsgegevens).

■■ Leidsch Dagblad en Oegstgeester Courant.

■■ Databanken

■− https://geneakatwijk.webtrees.net

■− https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen

■− https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/zoek-je-voorouders

■− http://www.fledderkerspel.nl/R/G/Go.htm#Boschoord

■■ Onno van Gent, Bunkers in Oegstgeest, in Over Oegstgeest, mei 

2013.

■■ Riet van Dort en Bert Driessen, Oegstgeest in Bange Dagen, 1940-1945, 

hfds.6. 5 september 1944 - 5 december 1944 (Meppel 1994).

■■ Met dank aan Frank Mulder, Kathinka Wolf, Ruurd Kok, Eric 

Groenendijk en Carla de Glopper.

Oproep
We denken dat er in Oegstgeest nog meer particu-
liere schuilplaatsen zijn geweest. Wie weet meer van 
de schuilkelder zonder adres? Zijn er nog mensen 
die kind waren in de oorlog en die herinneringen 
hebben aan een schuilkelder? Of wie heeft sporen 
van zo’n plek onder zijn huis of in de tuin? Wie heeft 
er vader, moeder, opa of oma, of iemand anders over 
horen vertellen? We zouden u heel dankbaar zijn als 
u deze verhalen met ons wilt delen. Misschien een 
volgend artikel?

De sportverenigingen in Oegstgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog

Sporten in bezettingstijd
Door Michel van Gent

Sport is wel eens de belangrijkste bijzaak van het 
leven genoemd, maar was dat ook het geval tijdens 
de Tweede Wereldoorlog? Werd er nog gesport in 

Oegstgeest in 1940-1945? Deze vragen worden in onder-
staand artikel beantwoord aan de hand van de lotge-
vallen van zeven sportclubs uit Oegstgeest. In verband 
met de omvang van het artikel wordt het in twee afleve-
ringen gepubliceerd. De tweede aflevering verschijnt in 
het volgende nummer.

In 1994 hebben Riet van Dort en Bert Driessen in 
Oegstgeest in bange dagen een overzicht gegeven van de 
gebeurtenissen in onze gemeente tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Zij besteden weinig aandacht aan de 
lokale sportclubs. Zij melden alleen dat A.S.C. in 1943-
1944 een honkbalafdeling bezat, die als dekmantel voor 
een verzetsgroep diende en dat de club stopte met het 
plaatsen van rood-zwarte vlaggen op trams, omdat deze 
kleuren ook door de N.S.B. werden gebruikt. Verder 
stellen zij: ‘Overigens leiden vele verenigingen tijdens 
de oorlog ogenschijnlijk een slapend bestaan, omdat de 
bezetter eist dat de Joden de toegang tot lokalen, sport-
velden, enzoverder wordt ontzegd. Een aantal vereni-

gingen verplaatst haar activiteiten, andere beoefenen 
deze illegaal.’
In dit artikel wordt aangetoond dat diverse sportvereni-
gingen in Oegstgeest wel degelijk actief bleven tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Het gaat wel om een kleine 
groep mannen en vrouwen. In december 1941 telde 
Oegstgeest 9300 inwoners, terwijl slechts twee van de 
besproken clubs meer dan honderd leden hadden. Boven-
dien kwamen sommige verenigingen oorspronkelijk 
uit Leiden en hadden zij veel Leidenaars als leden. Dat 
geldt voor A.S.C., de Leidsche Lawn Tennis Club (thans de 
Oegstgeester Lawn Tennisclub) en L.M.H.C. (thans LOHC). 
De overige sportverenigingen (Fiks, Oegstgeester Tennis 
Club, S.C.O. en U.D.O.) waren wel in Oegstgeest opgericht 
en hadden minder leden van buiten de gemeente.

Onderzoek naar sportclubs uit Oegstgeest in 1940-1945 
is niet gemakkelijk. Er zijn belangrijke bronnen verloren 
gegaan, zoals notulen van bestuursvergaderingen, jaar-
verslagen en ledenlijsten. Clubbladen waren er vanaf 
september 1941 nauwelijks meer vanwege de papier-
schaarste. Sportbonden gaven wel een landelijk orgaan 
uit, maar die geven nauwelijks aandacht aan de clubs 
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Naam Oprichting Locatie Aangesloten bij

A.S.C. 1892 De Kempenaerstraat en Pomona K.N.V.B. en Leidsche Voetbalbond

S.C.O. 1928 Hofbrouckerlaan Leidsche Voetbalbond

U.D.O. 1938 R.K. Willibrordkerk D.H.V.B.

Fiks 1927 Hofbrouckerlaan C.K.B.

L.L.T.C. 1886 De Krogt K.N.L.T.B.

Oegstgeester T.C. 1939 Carla Tennispark K.N.L.T.B.

L.M.H.C. 1917 De Krogt K.N.H.B. en N.D.H.B.

uit Oegstgeest. De landelijke en lokale kranten stonden 
onder Duitse censuur. Zij bevatten geen wedstrijdver-
slagen meer met namen van spelers. Vandaar dat veel 
details over het verenigingsleven niet meer achterhaald 
kunnen worden.

De clubs nader bekeken
In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren er 
in Nederland verschillende groepen, zoals liberalen, 
rooms-katholieken, protestanten, socialisten en Joden. 
Zij hadden elk hun eigen politieke partij, krant, radio-
omroepvereniging én ook hun eigen sportorganisaties. 
Dat valt ook op in de Oegstgeester sportwereld.

A.S.C. (Ajax Sportman Combinatie) was een neutrale 
voetbal- en cricketvereniging. De club hanteerde ballo-
tage, zodat niet iedereen lid kon worden. A.S.C. 1 en 
2 speelden in de K.N.V.B. (Koninklijke Nederlandsche 
Voetbalbond) en de overige elftallen in de Leidsche Voet-
balbond, een onderafdeling van de K.N.V.B. De vereniging 
bezat weliswaar sinds 1913 een veld in Oegstgeest, maar 
het merendeel van de leden waren Leidenaars. In 1940 
waren er 166 leden. De vereniging had een weekblad en 
een maandblad Rood-Zwart genoemd naar de clubkleuren.

S.C.O. (Sportclub Oegstgeest) was aangesloten bij het 
Centraal Jeugd-Comité, het overkoepelend orgaan van de 
jeugdbewegingen van de Nederlands Hervormde Kerk. 
Alle leden behoorden tot deze kerk. De club speelde mee 
in de zaterdagmiddagcompetitie van de Leidsche Voetbal-
bond, want de leden wilden of mochten niet op zondag 
voetballen. In 1939 waren er zo’n 25 leden.

U.D.O. (Uithoudingsvermogen Door Oefening) was aange-
sloten bij de Diocesane Haarlemsche Voetbalbond. Alleen 
rooms-katholieken konden lid worden van U.D.O. De 
pastoor van Oegstgeest was geestelijk adviseur van de 
club. Hij zorgde er onder meer voor dat voetballen niet 
ten koste ging van het bezoek van de mis. In 1940 waren 
er bijna zestig leden.

Fiks was lid van de Christelijke Korfbalbond in Neder-
land, die uitsluitend op zaterdagmiddag actief was. Het 

De R.K. Willibrordkerk met rechts boven het veld waar U.D.O. 
speelde totdat de vereniging in 1939 naar de Hofbrouckerlaan 
verhuisde (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).

Rhijngeesterstraatweg 191, waar in 1940-1945 het secretariaat 
van Fiks gehuisvest was ( foto Google).
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kiezen ter vervanging van de twee die in militaire dienst 
waren. Fiks verhuisde begin 1940 naar een nieuw terrein 
aan de Wassenaarschenweg, aangezien de veldhuur hier 
lager was. Het eerste twaalftal won op 25 maart (Tweede 
Paasdag) 1940 wel weer de Bondsdagbeker en mocht die 
definitief behouden. Niemand kon bevroeden dat het 
voorlopig de laatste Bondsdag van de C.K.B. zou zijn.

Op vrijdag 10 mei 1940 brak de oorlog in Nederland 
uit door de aanval van de Duitsers op ons land. Het 
Nederlandse leger moest zich na vijf dagen felle strijd 
overgeven. Op 29 mei installeerden de Duitsers een 
nieuw bestuur geleid door rijkscommissaris Arthur Seyss-
Inquart. Aanvankelijk probeerden de Duitsers met zachte 
hand de bevolking voor zich te winnen. De nieuwe 
machthebbers hechtten uit oog van de volksgezond-
heid grote waarde aan sport en lichamelijke opvoeding. 
Vanaf 1933 hadden de nazi’s alle sporten in het Duitse 
rijk in landelijke bonden ondergebracht. Zij verboden 
meteen alle sportbeoefening door Joden, maar trokken 
in 1936 deze maatregel tijdelijk in vanwege de Olympi-
sche Spelen in Berlijn. Seyss-Inquart vond dat sportbe-
oefening in Nederland heel belangrijk was. ’Wer Sport 
treibt, sündigt nicht’, was zijn credo. Wie aan sport doet, 
zondigt niet, ofwel: zorg ervoor dat het volk afleiding en 
ontspanning kan vinden in sportbeoefening, dan zal het 
niet zo gauw in verzet komen. De rijkscommissaris wilde 
de sport zoveel mogelijk ongestoord voortgang laten 
vinden, maar wel onder nieuwe voorwaarden.

Al in juli 1940 kwamen de Duitsers met hun eerste 
maatregel om meer greep op het verenigingsleven van 
Nederland te krijgen. Wie een vereniging zonder econo-
misch doel wilde oprichten (bijvoorbeeld een sportclub) 
moest zich aanmelden bij de procureur-generaal, funge-
rend hoofd van politie in het desbetreffende gebied. 
Deze bepaalde vervolgens of de vereniging actief mocht 
worden.

Na de capitulatie was het gewone leven weer op gang 
gekomen. De sportbonden vonden dat zij weer actief 
moesten worden, want sporten was belangrijk om de 
kracht van het Nederlandse volk weer op te peppen en 
gezonde afleiding te bieden.

A.S.C. bracht de bal op zondag 26 mei 1940 alweer aan 
het rollen. De club hield op eigen veld een benefiettoer-
nooi voor de inwoners van Valkenburg, die getroffen 
waren door de Duitse aanval op het vliegveld. Het toer-
nooi leverde 235 gulden op door entreegelden en een 
collecte onder de toeschouwers.

De nationale hockeycompetities werden niet meer 
hervat. De L.L.T.C. trok zich terug uit de nationale tennis-
competitie, maar de Oegstgeester Tennis Club voltooide 
wel haar resterende wedstrijden. Ook Fiks maakte in 

eerste twaalftal werd in 1933 en 1938 landskampioen en 
won in 1934, 1938 en 1939 de finale van de Bondsdag. 
De Bondsdag was een groot toernooi voor alle clubs van 
de C.K.B. dat altijd op Tweede Paasdag werd gehouden. 
De leden waren hervormden en gereformeerden. In 1939 
had de club 29 leden en een clubblad, ’t Kaleidoscoopje.

De L.L.T.C. (Leidsche Lawn Tennis Club) was aangesloten 
bij de K.N.L.T.B. (Koninklijke Nederlandsche Lawn Tennis 
Bond). Tennis was een elitaire sport. De club kende 
vermoedelijk ballotage. In 1940 waren er 92 leden, 
waarvan 41 uit Oegstgeest. De overige leden kwamen 
hoofdzakelijk uit Leiden. De vereniging speelde namelijk 
pas sinds 1937 in Oegstgeest op het net aangelegde sport-
park De Krogt, dat nu tussen de Hofbrouckerlaan en de 
Laan van Oud-Poelgeest ligt.

De Oegstgeester Tennis Club debuteerde in 1939 met één 
team in de competitie van de K.N.L.T.B. Het bestond uit 
twee dames en zes heren en speelde op het Carla Tennis-
park gelegen achter huize Caprice (thans Rhijngeester-
straatweg 159).

De L.M.H.C. (Leidsche Mixed Hockey Club) of kortweg 
Leiden was aangesloten bij de K.N.H.B. (Koninklijke 
Nederlandsche Hockey Bond) en de N.D.H.B. (Nederland-
sche Dames Hockey Bond). Hockey was nog elitair. De 
club hanteerde ballotage bij de toelating van leden. Zij 
telde veel studenten van de Rijksuniversiteit Leiden. In 
1940 waren er 200 leden, van wie het merendeel waar-
schijnlijk uit Leiden afkomstig was. L.M.H.C. speelde pas 
vanaf 1932 in Oegstgeest en kreeg in 1937 een clubhuis 
en velden op het sportpark De Krogt. Er waren nauwe 
banden met de L.L.T.C., want zij hadden veel gemeen-
schappelijke leden en zij gaven gezamenlijk een clubblad 
uit dat Passing shot heette.

Seizoen 1939-1940
Op 1 september 1939 begon een nieuwe oorlog in Europa 
met de Duitse aanval op Polen. De Nederlandse regering 
had enige dagen eerder alle dienstplichtigen opgeroepen 
om de neutraliteit van het land te verdedigen. Voor de 
sportwereld was de mobilisatie zeer ingrijpend, want 
veel bondsofficials, scheidsrechters en spelers werden 
onder de wapenen geroepen. Alle sportbonden besloten 
dan ook voor seizoen 1939-1940 een noodcompetitie af te 
werken zonder promotie en degradatie.

S.C.O. had door de mobilisatie te weinig spelers over en 
hief zichzelf op. U.D.O. raakte eind 1939 haar terrein bij 
de R.K. Willibrordkerk kwijt, omdat er een houten keet 
op het voetbalveld werd gezet als keuken voor de mili-
tairen in het nabijgelegen schoolgebouw en het Patro-
naatsgebouw. De club kon gelukkig opschuiven naar het 
vrijgekomen terrein van S.C.O. aan de Hofbrouckerlaan. 
L.M.H.C. moest in maart 1940 twee nieuwe bestuursleden 
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1940 de competitie af. De oranje-blauwen speelden ook 
mee in de zomercompetitie van de Leidsche Korfbalbond. 
Dat was opmerkelijk, want eerder speelden christelijke 
korfbalclubs zelden tegen neutrale verenigingen. De 
C.K.B. liet de wedstrijden om het landskampioenschap 
achterwege.

Seizoen 1940-1941
Binnen de voetbalwereld bestond in mei 1940 de angst 
dat de Duitsers één nationale voetbalbond zouden 
creëren met hulp van hun aanhangers, ofwel de leden 
van de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging). Afge-
vaardigden van alle bonden begonnen overleg om een 
fusie te bereiken zonder inbreng van buitenaf. Op 31 juli 
1940 werd de Nederlandsche Voetbalbond (N.V.B.) opge-
richt, waarin de K.N.V.B. en de katholieke, de christelijke 
en de socialistische voetbalbonden én de kantoorvoet-
balbonden opgingen. Men stelde dat er een nieuwe orga-
nisatie was ontstaan, vandaar dat de K verdween. Ook 
begrepen de bondsofficials dat gebruik van het predicaat 
Koninklijk problemen met de nieuwe machthebbers kon 
opleveren.

In de nieuwe competitie bleef A.S.C. in de derde klasse 
van de N.V.B., maar U.D.O. werd ingedeeld in de speciale 
klasse voor katholieke clubs van de Afdeeling Leiden, 
voorheen de Leidsche Voetbalbond. Ook alle katholieke 
jeugdploegen werden in in aparte poules ingedeeld om 
contact met niet-katholieken te vermijden.

In het najaar van 1940 werden pogingen ondernomen 
om meer eenheidsbonden te vormen in navolging van de 
N.V.B. De Duitsers lieten enkel weten dat er geen Joden 
in de bondsbesturen mochten komen. De hockeybond 
voor vrouwen ging op in de hockeybond voor mannen, 
maar meer fusies bleven uit.

In september 1940 bepaalden de Duitsers dat alle 
verenigingen zonder economisch doel zich ook bij de 
procureur-generaals moesten aanmelden. Dit moest 
vóór 10 oktober 1940 gebeuren door het inleveren van 
een vragenlijst en vermogensstaat in duplo. Wie zich 
niet aanmeldde, riskeerde een gevangenisstraf van 
ten hoogste twee jaar en/of een boete van ten hoogste 
2000 gulden. Alle organisaties waren voortaan verplicht 
toestemming te vragen bij de procureur-generaal voor 
het houden van algemene ledenvergaderingen, voor 
wijzigingen in het bestuur en in de statuten en regle-
menten, voor toernooien, voor feestavonden et cetera.

De bezetters richtten tegelijkertijd het Commissariaat 
voor niet-commerciëele vereenigingen en stichtingen 
op. Deze instelling werd geleid door de N.S.B.'er Hans 
Werner Müller-Lehning. Zij kreeg allerlei bevoegdheden 
om het verenigingsleven van Nederland te ordenen, 
reguleren en controleren. Alle bonden, verenigingen en 

stichtingen moesten een registratienummer aanvragen 
bij het Commissariaat. Voor allerlei zaken moest het 
Commissariaat toestemming geven, zoals veranderingen 
in het bestuur en in de statuten en het huishoudelijke 
reglement en ook voor eventuele fusies en ontbin-
dingen. Het Commissariaat mocht de samenstelling van 
het bestuur van bonden, verenigingen en stichtingen 
wijzigen, gemachtigden en toezichthouders aanstellen en 
verenigingen en stichtingen samenvoegen of ontbinden. 
Het kon derhalve beslissen over leven of dood van een 
vereniging, maar het was wel sterk afhankelijk van de 
informatie van buitenstaanders (lees: N.S.B.’ers). Het 
Commissariaat werkte ook nauw samen met de procu-
reurs-generaal. Met deze maatregelen werd de zelfstan-
digheid van allerlei maatschappelijke organisaties, waar-
onder sportbonden en sportclubs, aanzienlijk beperkt.

De C.K.B. had in december 1940 een fusie met de 
neutrale korfbalbond afgewezen, want zij wilde niet 
betrokken worden bij sporten op zondag. Het bonds-
bestuur liet in maart 1941 alle clubs weten dat er geen 
competities en toernooien van bondswege werden 
georganiseerd ‘in verband met de huidige tijdsom-
standigheden’. Zij moesten in plaats van de competitie 
onderlinge wedstrijden organiseren. Fiks ging inderdaad 
vriendschappelijke duels spelen tegen andere regionale 
christelijke korfbalclubs. De korfballers deden ook weer 
mee aan de zomercompetitie van de neutrale bond. Zij 
konden enige tijd niet van hun terrein gebruikmaken, 
nadat er een Engelse bommenwerper op 14 april (Tweede 
Paasdag) 1941 was neergestort bij de Nachtegaallaan 

Hans Werner Müller-Lehning, hoofd van het Commissariaat voor 
niet-commerciëele vereenigingen en stichtingen ( foto Wikipedia).
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en de Stadskweektuin in Leiden. Ook bij Excelsior in 
Delft drong dit nieuws door blijkens deze brief van 19 
april 1941 aan het secretariaat van Fiks: ‘Zooëven waren 
eenige Excelsiorianen bij mij en deze vertelden dat ze 
vanmiddag een wedstrijd moesten spelen in Oegstgeest. 
De wedstrijd kon echter niet doorgaan, aangezien het 
Fiks-veld onbespeelbaar was, daar … er een vliegtuig was 
neergehaald. Inderdaad wist ik dat er bij jullie zoo iets 
was gebeurd. Ik zei dan ook tegen mijn collega’s, ik vind 
het zeer typisch dat dit juist op het Fiks-veld is terechtge-
komen. Is het echter zoo, dan hebben jullie een prachtig 
aandenken van deze oorlog.’

In mei 1941 begon de K.N.L.T.B. aan de competitie. De 
Oegstgeester Tennis Club was inmiddels verdwenen. De 
vereniging werd in maart 1941 geroyeerd door de tennis-
bond wegens wanbetaling. Daarna werd er op het Carla 
Tennispark niet meer getennist voor zover valt na te 
gaan. De L.L.T.C. had drie ploegen ingeschreven voor de 
competitie van 1941, maar trok die voor het eerste speel-
weekeinde allemaal terug. In 1946 blikte de voorzitter 
terug op deze beslissing op de eerste naoorlogse leden-
vergadering: ‘Toen in 1940 bekendgemaakt werd, dat 
Joodsche spelers niet aan de competitie mochten deel-
nemen, heeft het bestuur gemeend, niet meer competitie 
te moeten spelen. Voorts heeft het bestuur gemeend, om 
aan de greep van de N.S.B., die ook de sport onder haar 

edele bescherming trachtte te nemen, te ontkomen, zich 
zooveel mogelijk op den achtergrond te houden.’
Deze verklaring is onjuist, want de L.L.T.C. had zich wel 
degelijk ingeschreven voor het wedstrijdseizoen van 
1941. Er waren geen beperkingen voor Joodse spelers, 
want de Joodse tennisclub Maccabi uit Amsterdam nam 
nog ‘gewoon’ deel aan de competitie. Het klopt wel dat 
de L.L.T.C. tussen 1941 en 1945 geen activiteiten meer 
organiseerde. In 1944 waren er nog 114 leden, van wie 
het merendeel uit Oegstgeest (48) en Leiden (37). De 
L.L.T.C. wilde zichzelf niet opheffen, want dat maakte 
een heroprichting afhankelijk van de goedkeuring van 
de procureur-generaal en het Commissariaat. In elk geval 
verdwijnt het tennis in Oegstgeest.

Hoe was het eerste seizoen onder de Duitse bezetting 
verlopen? A.S.C. had op tal van werkdagen het veld 
moeten afstaan aan Duitse militairen, die in Oegstgeest 
gelegerd waren. Het is niet duidelijk of dit in latere jaren 
ook gebeurde. Omwonenden herinnerden zich jaren later 
dat de militairen bij goed weer met ontbloot bovenlijf 
aan het sporten waren. Dat was zó uitzonderlijk in het 
preutse Nederland dat dit in het geheugen bleef hangen. 
Ook op de velden van L.M.H.C. waren soms Duitsers te 
zien. Zij oefenden hier wel eens met het weggooien van 
oefenhandgranaten. In tal van plaatsen vorderden de 
Duitsers tennisbanen voor eigen gebruik. Of dit in Oegst-
geest ook is gebeurd, is niet bekend.

Voor velen was sport de voornaamste bron van ontspan-
ning geworden. De secretaris van L.M.H.C. constateerde 
in het jaarverslag 1940-1941 dan ook dat ‘velen gaarne 
hun zorgen op ander gebied op het hockeyveld een 
ogenblik wilden verbannen’ en dat het verenigingsleven 
bloeide door de ledengroei, het toegenomen contact en 
de clubavonden.

Niettemin waren er ook spanningen door de aanwe-
zigheid van N.S.B.’ers. Tal van sporters probeerden 
hen zoveel mogelijk te negeren of tegen te werken. 
Men zorgde dat zij niet (langer) in het bestuur werden 
gekozen. Verenigingen verhinderden foute Nederlanders 
ook lid te worden door gebruik van ballotage. Dat bleef 
niet onopgemerkt bij de autoriteiten.

Seizoen 1941-1942
Op 27 mei 1941 kreeg de organisatie van de sport in 
Nederland een nieuwe opzet door Verordening 103. Voor 
het eerst in de geschiedenis van ons land werd sport 
een overheidstaak onder het Departement van Opvoe-
ding, Wetenschappen en Cultuurbescherming (O.W.C.). 
Dit departement was eind 1940 ingesteld en had als 
secretaris-generaal Jan van Dam. Hij werd nu de hoogste 
gezagdrager in de sportwereld. Verder bevestigde de 
Verordening alle bevoegdheden van het Commissariaat 
voor niet-commerciëele vereenigingen en stichtingen.

De graven op het kerkhof van het Groene Kerkje van de beman-
ningsleden van de Engelse bommenwerper die op 14 april 1941 
neerstortte bij het veld van Fiks (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest).
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nog langer lastig gevallen werden op sportverenigingen. 
Het Commissariaat heeft inderdaad meermaals bestuurs-
verkiezingen ongeldig verklaard als de uitkomst niet 
beviel. Zeker vijftig sportclubs zijn zelfs ontbonden en/of 
geliquideerd vanwege anti-Duitse activiteiten.

In juli 1941 liet het Commissariaat alle sportbonden 
weten dat zij voortaan niet meer het predicaat Konink-
lijk mochten gebruiken. Er werd ook een gesloten 
seizoen voor veldsporten ingesteld tussen 15 juni en 15 
augustus ten bate van de beoefening van zomersporten 
als cricket, honkbal, tennis en zeilen. Voorts werden op 
18 september 1941 leidende sportbonden aangewezen. 
Zij kregen het monopolie voor hun ene tak van sport. 
Alle clubs behoorden bij hun specifieke bond aange-
sloten te zijn.

Naast deze maatregelen van Nederlandse instanties 
kwamen de Duitsers nog met eigen maatregelen. Zo 
bepaalden zij in juli 1941 dat alle metalen voorwerpen 
moesten worden ingeleverd voor verwerking in de 
industrie in Duitsland. Dit bracht veel onrust in de sport-
wereld, want het was onduidelijk of medailles, metalen 
kransen en andere prijzen ook onder dit besluit vielen. 
Dit bleek niet het geval. Het laat nog eens zien dat de 
Duitsers de sporters zoveel mogelijk ongemoeid wilden 
laten, inclusief hun sportprijzen. Maar de bezetters 
bepaalden wel de spelregels.

In augustus 1941 kwam er een verbod op de uitgave 
van verenigingsbladen vanwege de papierschaarste, 
ingaande per 15 september 1941. Dit betekende het 
einde voor bladen als ’t Kaleidoscoopje van Fiks, Passing shot 
van de L.L.T.C. en L.M.H.C. en Rood-Zwart van A.S.C. Clubs 
konden toestemming vragen om een wekelijks medede-
lingenblad uit te geven. Het ging dan om één vel papier 
met officiële mededelingen, uitslagen en aanschrijvingen 

voor competitiewedstrijden. Alleen 
A.S.C. heeft van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt en bleef tot Kerst 
1944 weekberichten uitgeven.

In september 1941 verboden de Duit-
sers het gebruik van de namen van 
levende leden van het huis Oranje 
Nassau in het openbare leven. Dit 
betekende dat clubs als Wilhel-
mina, Juliana, Prins Bernhard en 
Beatrix een nieuwe naam moesten 
aannemen. Ook in Oegstgeest had 
deze maatregel gevolgen, want 
de straatnamen Wilhelminapark, 
Julianalaan en Prins Bernhardlaan 
veranderden in Raadhuispark, 
Lindenlaan en Houtzichtlaan.

Van Dam stuurde in juli 1941 een brief aan alle sport-
bonden naar aanleiding van de behandeling van 
N.S.B.’ers in de sport. Hij dreigde met maatregelen als zij 

Het clubblad van L.M.H.C. van december 1940 constateert bloei 
ondanks de oorlogsomstandigheden ( foto LOHC-archief ).

De brief van secretaris-generaal Van Dam aan de N.V.B. Hier staat opvallend genoeg nog 
het predicaat Koninklijk. Ook andere sportbonden ontvingen deze brief ( foto Delpher).
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Vanaf september 1941 verschenen bij veel sportparken 
bordjes met ‘Voor Joden verboden’. Bij A.S.C. werd zo’n 
bord geplaatst, maar het is niet bekend of dit bij andere 
sportterreinen in Oegstgeest ook gebeurde. In augustus 
1942 gaf het Departement van O.W.C. door aan de sport-
bonden dat er niet langer stervormige onderscheidingste-
kens op sportshirts mochten worden gedragen. Er mocht 
namelijk geen verwarring ontstaan met de Jodenster, die 
Joden sinds juni 1942 verplicht waren te dragen. Dit is 
de laatste maatregel met betrekking tot de Joden en de 
sportwereld uit de oorlog.

A.S.C. presteerde in 1941-1942 uitstekend met twee 
kampioenschappen bij de senioren. Het eerste elftal werd 
kampioen van de derde klasse A district West II en het 
derde van de eerste klasse van de Afdeeling Leiden, maar 
promotie bleef voor beide teams achterwege.

Op 1 juni 1942 bestond A.S.C. vijftig jaar en dat wilde 
de club niet ongemerkt voorbij laten gaan ondanks de 
oorlog. Er werd die dag een buitengewone ledenverga-
dering gehouden en een feestavond in De Harmonie in 
de Breestraat. Twintig dagen later was er een clubdiner 
in hetzelfde café. De aanwezigen hadden vooraf een 
vleesbon A van 100 gram moeten inleveren, want eten 
was allang op rantsoen gesteld.

U.D.O. werd afgetekend laatste in de R.K. poule van 
de Afdeeling Leiden. De club had toen vijf elftallen, 

Op 15 september 1941 kwam het verbod voor Joden om 
sportinrichtingen te betreden, openbare sportverrich-
tingen bij te wonen en daaraan deel te nemen. Wie hen 
toeliet bij sportevenementen, maakte zichzelf ook straf-
baar. Verder mochten Joden vanaf 1 november 1941 niet 
langer betrokken zijn bij stichtingen en verenigingen 
zonder economisch doel. Deze maatregelen betekenden 
het einde voor alle Joodse verenigingen, zoals Maccabi in 
Amsterdam. Ook moesten alle Joden nu bedanken als lid 
van neutrale clubs. Veel protest uit de sportwereld kwam 
er niet.

Het bordje ‘Voor Joden verboden’ verscheen in 1941-1942 ook bij 
tal van sportterreinen ( foto Historiehuis Roermond).

Het eerste elftal van A.S.C. werd in seizoen 1941-1942 op eigen veld kampioen, maar miste promotie in de nacompetitie. Op de achter-
grond zijn de daken van de huizen in de Emmalaan te zien ( foto ASC-archief ).
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De rouwadvertentie van clubgenoten van Hepkema in het 
Leidsch Dagblad van 21 maart 1942. Het ging om leden van 
L.M.H.C. die de clubnaam niet wilden gebruiken.

Indië. In een rouwadvertentie in het Leidsch Dagblad
hadden zijn voormalige ploeggenoten geen clubnaam 
genoemd om geen aandacht van de bezetters te trekken. 
Maar op de ledenvergadering kwamen geen buiten-
staanders. De overige (ex-)leden van L.M.H.C. die in de 
oorlog omkwamen, konden pas na de bevrijding offi cieel 
herdacht worden.

Fiks speelde ook in 1942 alleen vriendschappelijke 
wedstrijden. De korfbalclub van Oegstgeest hield op 
14 mei 1942 (Hemelvaartsdag) een toernooi op eigen 
veld vanwege het 15-jarig bestaan. In juni 1942 waren 
er nog enige wedstrijden, maar daarna was het over. 
Op 3 oktober 1942 meldden de laatste 24 leden aan het 
Commissariaat dat zij bedankten ’aangezien zij zich uit 
principiële redenen niet bij een neutrale bond wenschen 
aan te sluiten.’ Daarmee hield de vereniging offi cieel op 
te bestaan. Het houten clubhonk op het terrein aan de 
Wassenaarschenweg werd gesloopt en opgestookt in de 
haard tijdens de Hongerwinter van 1944-1945.

De ontbinding van Fiks vloeide voort uit de aankondi-
ging dat alle sportverenigingen zich vóór 1 oktober 1942 
moesten inschrijven bij hun leidende bond. Clubs die 
zich niet aan deze verplichting hielden, mochten geen 
activiteiten meer organiseren. De christelijke en katho-
lieke sportbonden hieven zichzelf op en adviseerden hun 
verenigingen hetzelfde te doen. Fiks volgde derhalve 
het advies van het bondsbestuur op. Zodoende bleven 
voor seizoen 1942-1943 enkel A.S.C. en L.M.H.C. over als 
actieve sportclubs in Oegstgeest. 

Het vervolg van dit verhaal leest u in het november-
nummer van Over Oegstgeest.

maar schreef zich niet meer in voor seizoen 1942-1943. 
Volgens het jubileumboek uit 1978 wilde het bestuur 
aan het begin van seizoen 1941-1942 niet meewerken 
aan het plaatsen van een bord ’Voor Joden verboden.’ 
Het boek stelt: ’Het gevolg hiervan was dat de vereni-
ging moest stoppen met de aktieve voetbalsport’. Deze 
verklaring klopt niet, want U.D.O. nam wel deel aan de 
competitie. Het kan zijn dat de staking te maken had 
met het verdwijnen van de aparte afdelingen voor rooms-
katholieke ploegen bij de aanvang van seizoen 1942-
1943. Hoe dan ook, U.D.O. hief zichzelf niet op, want dat 
had het bestuur moeten doorgeven aan de procureur-
generaal en het Commissariaat. Dat was niet verstandig, 
want niemand kon weten hoe lang de bezetting nog zou 
duren.

Bij L.M.H.C. bedankten veel senioren na de defi nitieve 
sluiting van de Rijksuniversiteit Leiden in november 
1941. De secretaris stelde in het jaarverslag dat het 
clubleven schraal werd door het uitgaansverbod voor 
jongeren na 20.00 uur, de moeilijkheden rondom de 
verduistering en de vervoersproblemen. Het clubhuis 
kreeg een verfbeurt én een nieuwe keuken, maar bij een 
inbraak werden veel spullen gestolen, waaronder een 
radiotoestel, gordijnen, tafelkleden, servies en kolen. Het 
eerste herenteam presteerde met een tweede plaats nog 
het beste van alle teams. Wel opvallend is de openlijke 
verwijzing in het jaarverslag naar het sneuvelen van oud-
bestuurslid en speler Watse Hepkema: ’strijdend voor 
ons land liet hij in Indië het leven’. Hepkema sneuvelde 
als oorlogsvlieger op 21 januari 1942 in Nederlands-

U.D.O. werd afgetekend laatste in de R.K. poule van de Afdeeling 
Leiden blijkens de eindstand in het Leidsch Dagblad van 23 juni 
1942.
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75 jaar geleden konden Oegstgeestenaren in 
mei 1945 een witte streep aanbrengen naast 
hun voordeur als uitnodiging aan de Cana-

dese bevrijders om wat huiselijke gezelligheid te komen 
genieten. In Over Oegstgeest, mei 2016, is geschreven over 
de nauwelijks zichtbare witte streep onder het huis-
nummer van Juffermansstraat 80, waar al jaren Suus 
Spijker woont. Suus ging daarna verder op onderzoek uit. 
Haar huis bleek in 1945 bewoond door de familie Rein-
tjes. De oudste zoon Jan schreef voor zijn familieleden 
in Canada een boekje over zijn leven tijdens de oorlog, 
die begon toen hij 11 jaar was. En hij herinnert zich die 
avonden met de Canadezen in het ouderlijk huis maar al 
te goed.

De avontuurlijke familie
Vader Reintjes was bouwkundige en later partner bij het 
Leidse architectenbureau Van der Laan. Als zodanig heeft 
hij de Willibrordschool ontworpen. Moeder Reintjes was 
huisvrouw en moeder. In 1940 waren er in het katholieke 
gezin zes kinderen: de zussen Grassie, Corrie en Ellie, 
dan Jan en de twee broertjes Jos en Ton, sinds 1934 woon-
achtig in Oegstgeest.

In 1941 kregen ze inkwartiering van een Duitse soldaat, 
die in 1942 naar het Oostfront vertrok. Later heeft er 
een joodse onderduiker bij hen gewoond, die vertrokken 
is om niet meer terug te keren. En kort na de oorlog 
logeerde er een Frans meisje uit Lille om aan te sterken. 
‘Mijn moeder stond altijd erg open voor mensen te 
helpen’.
De oudste zus, Grassie, pasgetrouwd, werd na vier 
maanden weduwe toen haar man Toon in december 1944 
op de Veursestraatweg in Voorschoten van zijn motor 
werd geschoten en zij kwam weer thuis wonen.
Bij de bevrijding verfde de familie een witte streep onder 
hun huisnummer, wat betekende dat Canadese bevrij-
ders ‘s avonds welkom waren voor wat huiselijkheid. Het 
resulteerde in een huwelijk van dochter Corrie met Bob, 
de Canadees.
Vader overleed op 57-jarige leeftijd in mei 1950 en 
moeder ging in 1951 met de broertjes Jos en Ton, toen 15 
en 13, naar Canada, waar de drie dochters woonden. Jan 
bleef in Nederland.

De avontuurlijke zoon
Jan beleefde vele avonturen tijdens de oorlog, zoals te 
verwachten is van een ondernemende, nieuwsgierige 
tiener. Na de lagere Willibrordschool ging hij naar het 
Bonaventura College. Lessen werden in de winter van 
1944/1945 grotendeels stopgezet en Jan had de vrijheid 
voor allerlei belevenissen. Hij was 16 bij de bevrijding 
en voegde zich bij de Canadezen, die na enige weken 

Oegstgeestenaren aan het woord

‘Het is over, het is vrede!’
Door Inge Harkema en Micaela Lopes de Leao Laguna

Jan Reintjes werd geboren 
op 1 november 1928 in Lei-
den, verhuisde op 6-jarige 
leeftijd naar de Van Dui-
venvoordestraat en in 1938 
naar de Juffermansstraat 56 
(nu 80) in Oegstgeest. Met 
vader en moeder, drie ou-
dere zusjes en twee jongere 
broertjes woonde hij daar 

totdat hij uitvloog en dienst nam bij de marine.
Wij hebben op introductie van Suus Spijkers contact met 
hem opgenomen. Hij heeft heel wat van de wereld gezien 
en woont nu met echtgenote Joy in Leidschendam. Dat 
leverde het volgende verhaal op over een avontuurlijke 
familie en een avontuurlijke Jan. Foto 2019.

De foto in de roeiboot is genomen in mei 1945. Links zit Norman, 
die zoals hij vertelde zo vlug mogelijk terug wilde naar zijn vrouw, 
dan Ellie, Bob Richardson en Corrie.
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Oegstgeest, naar Huis ter Heide verkasten. Jan, vriend 
Gerard Smelik en nog een jongen uit Leiden gingen mee, 
via Canadees Bob, de kok, die zus Corrie het hof maakte. 
Daar deden ze, in oude uniformen, allerlei klusjes, vooral 
in de keuken.
Toen de zomer van 1945 om was ging Jan terug naar 
school – dat viel niet mee, weer in het gareel: hij werd 
een jaar teruggezet. Hij deed de Handelskant van de HBS; 
samen met een medescholier, die ook van allerlei anders 
gedaan had, wist hij door hard te studeren het eind-
examen te behalen.

Keuze voor de Marine
Jan koos voor een baan bij de Marine. Hij schrijft daar-
over: ‘Ik had twee zwagers, die bij de Marine waren, 
officieren en die hadden een heel mooi leven. Ze waren 
werkzaam bij de mijnenopruimingsdienst in Noordwijk, 
werkten met Duitse krijgsgevangenen en dat zag er heel 
avontuurlijk uit. Want we gingen altijd naar het strand, 
mijn zusjes ook; die raakten toen bevriend met die taaie, 
stoere jongens in pak. Nou ja, daar zijn twee huwelijken 
uit voortgekomen.’
Maar ook: zijn vader, die voor de oorlog nogal antimili-
taristisch was, zei na de oorlog tegen hem: ‘Jan, dit mag 
nooit meer gebeuren, we hebben ons laten inpakken. Dat 
is voor mij ook een argument geweest om bij de krijgs-
macht te gaan.’

Trouwen en werken bij de Marine
Samen met zijn Engelse vrouw Joy woonde hij vanaf 
1951 een tijd in de Vogelbuurt, Leiden. Vandaar ging hij 

naar zijn werk op vliegveld Valkenburg. Later ging hij 
naar Nieuw Guinea, Den Helder, overal, op schepen. En 
in 1959 weer naar Nieuw Guinea. Zijn gezin kwam op 
een gegeven moment over en ze bleven daar een aantal 
jaren tot het te gevaarlijk werd. Na een paar maanden op 
kamers gewoond te hebben in Scheveningen gingen zij 
– terug – naar Oegstgeest, naar de Juffermansstraat, nu 
op nummer 54, Jan ervoer zijn vroegere woonplaats als 
veranderd: het dorpse karakter was aan het verdwijnen. 
Later ging het gezin weer naar Leiden, naar de Lorentz-
kade.
In 1978 werd Jan, toen 50 jaar, gepensioneerd. Er waren 
mogelijkheden om – eindelijk – ook naar Canada te gaan, 
maar de komst van het eerste kleinkind deed Jan en zijn 
vrouw in Nederland blijven. Zij hebben jaren in Gelder-
land gewoond en nu in Leidschendam.

Het ‘boekje’
Voor de familie in Canada schreef Jan de belevenissen 
van zijn oorlogsjaren op en maakte daarvan een soort 
boekje: Herinneringen aan de jaren 1940-1945.

Jan op school in 1940.

In het volgende gedeelte vertelt hij in eigen woorden zijn 
ervaringen rond de bevrijding.

‘4 Mei 1945
We hadden naar het nieuws geluisterd op mijn radiootje. 
Zeer optimistisch nieuws, het einde van de oorlog was 
nabij. Na mijn vaders beurt aan de koptelefoon, zat 
ik nog wat te luisteren. Na het nieuws van de BBC in 
het Nederlands, hoorde ik het nieuws in het Frans en 
daar hoorde ik dat de Duitse capitulatie een feit was. Ik 
sprong op “Het is over, het is vrede!” Sceptisch hoorde 
mijn familie me aan, ze kenden tenslotte mijn slechte 
rapportcijfers voor Frans. Maar ik was niet te stuiten, 
iedereen moest het horen. Terwijl Pappa maar weer de 
koptelefoon opzette om iets definitiefs te horen, rende 
ik naar buiten, sprong op mijn fiets- zonder banden- en 
ratelend reed ik het dorp in, roepend naar de weinige 
mensen die ik zag – spertijd – dat de oorlog over was!
De mensen keken me wat wantrouwend aan maar 
gaande weg kwamen meer mensen naar buiten, er waren Jan als marineman, winter 1948.
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bevestigingen van mijn kreten, ja het is waar, de oorlog 
is over! In een roes kwam ik thuis, daar was men er nu 
ook achter gekomen. Eigenlijk weet ik niet meer wat we 
deden. De volgende dag was het weer werken in de meel-
fabriek voor de droppings maar nu was het vrede.

Na de oorlog
Denk nu niet dat na de bevrijding alles meteen weer 
normaal werd. We waren in feeststemming, weken lang. 
Er werd gedanst in de straten. We leerden de hokey-
pokey dansen in een kring: “you put your left foot out, 
your left foot in, all do the Hokey-pokey” en zo door. 
Grote lol, de Canadezen gingen uit hun bol want ook 
voor hun was het over. In de loop van de jaren oorlog 
hadden ze vele kameraden verloren. Veel van hen waren 
al vijf jaar van huis, dat was te lang. 
Er werd aan de burgers gevraagd om bij de voordeur een 
wit vakje aan te brengen als de soldaten welkom waren. 
Nou dat werd bij ons meteen gedaan en als gevolg zat 
het huis al gauw vol met Canadezen. Natuurlijk had 
de aanwezigheid van twee goed uitziende meisjes daar 
ook iets mee te maken! Grassie was in verwachting van 
Annemieke, die begin Juli werd geboren. Zij kon dan niet 
meedoen. Maar ook als Corrie en Ellie niet thuis waren, 
kwamen de Canadezen op bezoek. Ze zaten dan lekker 
koffie te drinken met Ma. Ze verlangden naar wat huise-
lijkheid. Groot succes was het spelletje “pluisje blazen” 
wat op de vloer van de woonkamer werd gespeeld. Daar 
zaten die grote kerels van allerlei rangen door elkaar, om 
en om met meisjes, met het laken opgetrokken tot hun 
hals te blazen naar een plukje watten!
Er waren grote optochten, altijd voorafgegaan door het 
muziekkorps Werkmans Lust, gniffelend door Pappa 
Werkmans Wellust genoemd. In een optocht deed ik mee 
als gevangen Duits soldaat (met helm) opgebracht door 
Gerard Smelik in Canadees uniform.

Gerard is samen met mij in 1948 bij de marine gegaan, 
hij werd vlieger en is in 1956 bij een vliegongeluk in 
Merauke, Nieuw Guinea, omgekomen.

Zo kwamen wij bij de Canadezen terecht. Alweer onder 
leiding van Gerard Smelik meldden wij ons bij de Cana-
dese compagniescommandant, of liever bij de sergeant-
majoor want die scheen zo een beetje de compagnie te 
runnen.
Wij moesten in de keuken werken en bij voorkomende 
gevallen moesten we tolken. Dat ging al vlug best goed. 
We konden een uniform bij elkaar zoeken uit een grote 
stapel kleding van meest gesneuvelden. Neen er zaten 
geen kogelgaten in hoor, maar we wasten alles wel in 
benzine. Als we in onze uniformen rondstapten, wekten 
we wel de jaloezie op van de BS’ers in hun slobberige 
blauwe overalls.

Na de bevrijding in de optocht als gevangen Duits soldaat (met 
helm).

Jan bij het mobiel AT kanon, ‘Archer’, in het Oorlogsmuseum 
Overloon.

Jan in (bijeengeraapt) ‘Canadees’ uniform, mei/juni 1945.
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Een avond reed ik vanaf Poelgeest mee met een mobiel 
kanon, een soort tank met kanon maar zonder toren. 
Ik mocht de besturing proberen! Twee handels voor de 
beide rupsbanden. Recht door ging wel maar toen ik de 
S bocht vlak bij huis nam, schampte ik de beide hoeken. 
Jarenlang had ik een schuldgevoel als ik die beide bescha-
digde trottoirbanden zag.

De Canadezen waren nogal slordig in hun kampement in 
het bos Oud-Poelgeest. Toen ze begonnen te vertrekken 
lieten ze veel uitrustingstukken en zo slingeren. Natuur-
lijk waren Jos en Ton en hun trawanten de jongens 
Broekhuizen en de Goeie altijd daar te vinden. Een keer 
vonden ze een kist handgranaten, ze deden hun uiterste 
best die te laten ontploffen maar godzijdank wisten ze 
niet dat die granaten eerst voorzien moesten worden van 
een ontsteker, die zaten overigens wel in de kist, maar 
zover waren ze nog niet gekomen.

Een dag kwam ik naar beneden en ik hoorde Tony 
roepen: “Hands up”. Hij stond tussen de schuifdeuren 
met een stengun gericht op Ma, een stel vriendinnen, 
tantes, Grassie was er ook bij. Ze zaten in de voorkamer, 
door ons deftig salon genoemd, thee te drinken. Ik greep 
hem van achter beet en nam, ondanks zijn protesten, het 
wapen van hem af en nam het mee naar mijn kamer.

Daar ging ik het eens lekker bekijken. Er zat een maga-
zijn in met 28 patronen, gelukkig was het niet doorge-
laden. Zo’n ding ging dan al af als je er boos naar keek! 
Ja, ik moet bekennen, ik kon het niet laten en vanaf het 
balkon van mijn kamer vuurde ik drie salvo’s af over 
het weiland wat schuin voor ons huis lag, nu uiteraard 
geheel volgebouwd. Geen tien minuten later wordt er 
gebeld en staat er een politie agent voor de deur, het hart 
zonk me in de schoenen, hoe kom ik hier uit, maar het 
was louter toeval, hij kwam Ma vertellen over wèèr wat 
schurkenstreken van mijn lieve kleine broertjes.

Al na een week verhuisde de Canadese troep naar Huis 
ter Heide in de buurt van Hilversum. Daar werd een 
model tentenkamp neergezet. In de ochtend werd een 
“parade” gehouden waar een ieder moest aantreden, de 
rest van de dag werden de mannen beziggehouden met 
wat sport, onderhoud en zo.
Er werd iedere gelegenheid aangegrepen een parade 
ergens in omliggende gemeenten te houden. De disci-
pline was wat verzwakt, er werd veel gedronken en 
iedereen wilde eigenlijk naar huis. 
We kregen ieder een klein tentje. Er was nog een derde 
jongen, uit Leiden, bij ons. Elke avond was er een truck 
die naar Oegstgeest ging want er waren veel mannen die 
daar een vriendinnetje hadden, waaronder Bob die hard-
nekkig Corrie het hof maakte.

Bob was de chef in de keuken waar ook wij onze hand 
en spandiensten leverden. Wij moesten hier ook meer 
tolken want er waren veel mensen die bij de poort 
kwamen met het een en ander. De Canadezen waren 
daar een beetje zat van en wij moesten die mensen 
afpoeieren. Zo werden er ook een groep burgermeesters 
die met de Duitsers gecollaboreerd hadden, afgeleverd. 
De Canadezen hadden er helemaal geen zin in en vonden 
dat wij drieën daar maar voor moesten zorgen. En daar 
stond je dan, een jongen van 16 jaar stoer met stengun 
tegenover ’n stuk of 12 mannen, allemaal in pak met 
overjas aan, hoed op, zeer bevreesd kijkend. Nou aan 
het werk maar, de paden schoonmaken. Toen ik na een 

Jos en Ton als soldaten.

Het formulier met de vergunning om het terrein te betreden om
in de keuken te werken.
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tijdje ging controleren, zaten ze weggedoken achter 
een muurtje peukjes te roken. “Overeind jullie”, en 
toen ze niet vlug genoeg reageerden, gaf ik er één een 
schop. Gelukkig realiseerde ik me wat ik deed, eerlijk 
gezegd geneer ik me er nog steeds voor. Het is zo gemak-
kelijk gedaan in een positie van macht. Zo goed kan ik 
begrijpen hoe van het een het ander komt. Daarna heb 
ik ze altijd netjes behandeld en toen deden ze ook wat 
ik zei. Ik zorgde er ook voor dat ze wat te eten kregen en 
zelfs zo nu en dan wat te roken. Ja dat roken, het leek 
wel of de Nederlanders er hun ziel en zaligheid voor 
over hadden. De handel ging dan ook in sigaretten. Wij 
persten ook uniformen, kreeg je 20 of 30 sigaretten voor. 
We leerden keurig te strijken, de uniformblouses met 6 
vouwen in de rug plus 6 horizontaal. De broeken met een 
messcherpe vouw. Het strijken deden we met bouten die 
opgewarmd werden boven de benzinebrander. Van het 
werk in de keuken herinner ik me alleen het bakken van 
doughnuts en het openen van vele, vele blikken.

Een keer kwam ik ‘s avonds heel laat terug van een 
bezoek aan thuis en vond een Canadees met twee dames 
in mijn tent. Helemaal niet in de stemming om vrien-
delijk te zijn vroeg ik ze om op te donderen. “You can 
have one “ zei de Canadees! “Well, out out!” was mijn 
antwoord, misschien wel vergezeld van wat schoppen. 
Nou ja, het clubje verdween in de nacht en ik kon gaan 

slapen. De volgende nacht brandde de tent boven mijn 
hoofd af. Ja, lieverdjes waren het niet.
Dan is er die avond dat Gerard en ik in de keuken bezig 
waren. Onze werkzaamheden gingen vergezeld met 
glaasjes rum, wat in grote hoeveelheden aanwezig was, 
buit gemaakt uit Duitse magazijnen. Nu liep er vlak 
achter de keuken een spoorlijntje waar heel af en toe 
een goederentreintje langskwam. Toen wij met onze 
toch wel wat zatte koppen, in de verte een trein hoorden 
aankomen, besloten we dat we hoognodig een ritje per 
trein moesten maken. Wij naar de spoorbaan en we 
gebaarden de machinist te stoppen. Wat geërgerd vroeg 
hij wat we wilden, nou wij wilden mee, maar dat ging 
echt niet. Nadat ik een 2 kg. blik jam uit de keuken 
haalde, sloeg de stemming om. Ja, wij mochten mee in 
de bestuurderscabine. Hij toonde ons hoe een en ander 
werkte en zowaar ik mocht de locomotief bedienen! Ja 
natuurlijk blies ik ook de stoomfluit! Zo kan ik zeggen 
dat in een maand niet alleen een tank maar ook een loco-
motief bestuurd heb.
Al gauw realiseerde ik me dat we ook eens terug moesten 
en midden op een spoorwegovergang hielden we halt 
en na een groots afscheid van de machinist en stoker 
aanvaardden we de terugtocht. Nou is lopen over een 
spoorbaan niet echt gemakkelijk, de bielzen liggen net 
op een afstand die kleiner is dan een pas. Langs de spoor-
baan lopen op al die keitjes is ook niets. Zo hobbelden we 
voort tot ik opeens bemerkte dat Gerard niet meer achter 
me liep. Teruglopende zag ik hem al gauw liggen, diep in 
slaap, dwars over de rails. Het kostte wel wat moeite hem 
overeind en lopend te krijgen. Met Gerard half over mijn 
rug was het een heel eind terug naar het kamp.

Jan in zijn ‘schooluniform’.
Moeder en zoon in de tuin van Juffermansstraat 56 (nu 80), 
2 augustus 1949.
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ook van de ervaringen van een ondernemende tiener 
toen. En dit alles naar aanleiding van een witte streep 
onder huisnummer 80 in de Juffermansstraat. Ga maar 
eens kijken. 

Bronnen
■■ J.W. in ’t Velt, De grote geluksdag van Corrie Reintjes: 5 mei 1945, 

in Over Oegstgeest, mei 2016.

■■ Interview met Jan Reintjes, mei 2019, Leidschendam, Suus Spijker 

en Inge Harkema. Gesprek met Jan Reintjes en zijn vrouw, juni 

2019, Micaela Laguna en Inge Harkema.

■■ Door Jan Reintjes geschreven familieboekje Herinneringen aan de 

jaren 1940-1945.

■■ Hier is alles rustig, alleen… Een briefwisseling in het laatste oorlogsjaar, 

bewerkt door W.H. de Jong.

■■ Ans van der Heide-Kort, Zij komen …, Dolle Dinsdag 5 september 1944 – 

Bevrijding mei 1945.

■■ Foto's uit eigen bezit van Jan Reintjes.

Terug naar school
Ach, zo kunnen we wel doorgaan met mooie verhalen 
over die toch wel heel gekke tijd, maar ik ben bang dat 
mijn oplettende lezertjes hun aandacht zullen verliezen. 
Dus september 1945 en 16 jaar oud, terug naar school. 
Dat was weer heel wat anders; de hele dag in de school-
banken. Ik was nog steeds grotendeels in uniform wat 
mijn leraren wel in verwarring bracht. Kreeg ik een beurt 
voor het bord dan zorgde ik er voor met zoveel mogelijk 
lawaai van mijn bespijkerde legerschoenen, naar voren 
te komen. Echt best ging het allemaal niet, ja mijn cijfers 
voor Engels waren hoog, maar de rest? Enfin, mensen dat 
is een ander en veel minder interessant verhaal wat ik 
dan ook niet zal opschrijven.’

Tot zover het boekje van Jan Reintjes. De vele beleve-
nissen van Jan en zijn familie, in de oorlog en bij de 
bevrijding, geven een duidelijke indruk van die tijd. En 

1 Een foto uit 1924 van de hand van W.J. Kret van een 
polder in Oegstgeest. Welke polder zien we hier?

Fotovragen van René

2 Een foto gemaakt rond 1915 van de Oegstgeesterdijk. 
De panden rechts van de weg lagen in Rijnsburg, de 
panden links van de weg in Oegstgeest. Het pand 
helemaal rechts op de foto bestaat nog. Maar waar 
loopt deze weg? 

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 27.

3 Een foto uit de eerste helft van de vorige eeuw. In 
welke straat staan deze oldtimers?

4 Iets verderop in de straat van vraag 3 kan je sinds 
eind 19 eeuw rechts af. Welk park kijken we hier in?
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Hoe hebben inwoners van Oegstgeest de tijd 
rond de bevrijding ervaren? Sommigen komen 
zelf aan het woord aan de hand van een aantal 

dagboek- of brieffragmenten uit die periode. Ik heb geput 
uit de dagboeken van Ans van der Heide-Kort, Trudy 
Braat-Bertel en de brieven van Kees (Vincent) Kramers 
aan een vriendin in de Verenigde Staten en Henk de Jong 
aan zijn familie in Zwolle.

De Hongerwinter
De winter van 1944/1945 was streng geweest met vaak 
wel meer dan 20 graden vorst. Er werden geen kolen 
meer aangevoerd vanwege de algemene spoorwegstaking 
met als gevolg dat gas en elektriciteit afgesloten werden. 
Er was nauwelijks nog voedsel verkrijgbaar en in de duis-
ternis moest je je behelpen met een knijpkat, olielampje 
of een kaars. Maar een kaars kostte wel zeven gulden, 
dus daar moest je zuinig mee zijn. Overal waren bomen 
in het dorp gekapt zodat de potkachel met hout gestookt 
kon worden. In de huiskamer werd gekookt op een nood-
kacheltje bovenop de potkachel. De samenleving was 
steeds primitiever en de voedselvoorziening nijpender 
geworden.

De gaarkeuken 
De keuken van Endegeest deed dienst als gaarkeuken. 
En met een pannetje kon je dagelijks naar een van de 
afhaalpunten in het dorp voor een eenvoudige maaltijd, 
aanvankelijk nog een smakelijke stamppot of een goed 
gevulde soep, maar naarmate de tijd verstreek waren 
ook deze maaltijden hoe langer hoe kariger geworden. Er 
werden ‘hongertochten’ op fietsen, vaak zonder banden, 
naar landbouwgebieden ondernomen met ruilwaar zoals 
tafelzilver, linnengoed of andere waardevolle spullen in 
de hoop deze in eten om te zetten.

Dit primitieve leven van ruilhandel, honger, kou en 
ontbering kunnen wij ons anno 2020 vanuit onze 
centraal verwarmde huizen en onze overvloedig gevulde 
supermarkten maar moeilijk voorstellen. In brieven en 
dagboeken ging het voornamelijk over eten, of liever 
gezegd gebrek aan eten en natuurlijk over de vorde-
ringen van de geallieerden in ons land. Het zuiden was in 
1944 al bevrijd en de Koningin was op 13 maart 1945 al 
voor een kort bezoek aan Zeeuws Vlaanderen in het land 
geweest. Het kon nu toch echt niet lang meer duren! 
Maar er waren nog steeds Duitse soldaten in ons dorp 
en de angst voor razzia’s was een realiteit. Steeds meer 
jonge mannen moesten onderduiken om aan de gehate 
Arbeitseinsatz te ontkomen.

Tulpenbollen op het menu
Vanaf januari 1945 kunnen de inwoners van Oegstgeest 
tulpenbollen bestellen bij de firma Homan in de Dorps-
straat voor 75 cent per kilo. Volgens dokter Varekamp 
hebben de bollen 50 % meer voedingswaarde dan aard-
appels en je kan ze bakken, in de soep of stamppot 
verwerken of drogen en tot meel vermalen! ‘De tulpen-
bollen geven tijdelijk een verzadigd gevoel, overal zitten 
ze in, in het brood, in de stamppot en door de aardap-
pelen.’ Maar nadat de bakkers in maart 1945 heel even 
‘echt Zweeds wittebrood’ hebben kunnen bakken met 
meel (plus andere levensmiddelen) die via het Zweedse 
Rode Kruis aangevoerd waren, lees ik: ‘Nu we echt witte-
brood met margarine geproefd hebben, zitten we, nog 
meer dan anders te kokhalzen boven onze tulpenboter-
hammen. Dagelijks komen kinderen al bedelend om één 
aardappel langs de deuren en ja, een aardappel kan je 
een kind natuurlijk moeilijk weigeren en zo vergaart een 
gezin soms toch nog een maaltje aardappels.’

Duitse troepen in Oegstgeest
Vlak tegen het einde worden er nog een aantal huizen 
en scholen gevorderd voor het Duitse leger. ‘Die moffen 
zeggen zelf dat het maar voor een week of veertien 
dagen zal zijn. Daarna zal alles voorbij zijn. Wat moet 
er wel in die moffenhoofden omgaan? Ze zijn jong en 
maken geen fanatieke indruk.’ En in een brief lees ik: 
‘vandaag kwam een Feldwebel een garage inspecteren 
die ze zojuist gevorderd hadden. Op de vraag of de 
touwen die daar nog lagen weggehaald moesten worden, 
zei hij dat dat niet hoefde want daarmee zou hij zich-
zelf kunnen ophangen als de geallieerden kwamen.’ De 
moffen zijn hier maar kort gebleven, want ze vertrokken 

75 jaar bevrijding in Oegstgeest
Door Sylvia Braat

Voedseldropping boven Oegstgeest en een van takken ontdane 
boom.
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Henk de Jong: ‘Op 5 mei stak men op het voorgeschreven 
tijdstip voorzichtig de vlaggen uit, maar het stikt hier 
weer van de moffen. Veel mensen hadden hun radio’s, 
gedreven door accu’s in de raamopening geplaatst zodat 
men het nieuws op de voet kon volgen. Iedereen was 
getooid met oranje. Met een vriend heb ik bloemen 
gelegd op de graven van Nederlandse soldaten en Engelse 
piloten. Op de grote weg waren de obstakels, die in de 
grond waren geslagen om de verwachte landing van geal-
lieerde parachutisten te bemoeilijken al verwijderd. Wat 
dat betreft bleek de burgerij uiterst voortvarend geweest 
te zijn.’ En Ans van der Heide maakt zich zorgen om 
haar zelfgemaakte geallieerde vlaggen die nu uithangen 
terwijl er nog ‘niet ontwapende’ moffen rondlopen en 
inderdaad leidt dit tot gedoe. Ze moet de Russische vlag 
verwijderen. Op 5 mei is zij ook getuige van de arrestatie 
van de NSB burgemeester door de mannen van de BS en 
hoe dat aanvankelijk nog bijna mis ging toen er moffen 
dreigden met een handgranaat en de BS’ers ontwapend 
en weggevoerd werden.

Naast vreugde ook gevoelens van angst en 
verdriet
‘… Verdriet om de velen die dit moment niet meer 
hebben mogen meemaken omdat zij hun leven moesten 
offeren voor de zaak van hun land, sommigen nog veel 
jonger dan ik, verscheidene die ik heb gekend, anderen 
die wegkwijnden of dood gemarteld werden in kampen 
en gevangenissen. … En ten slotte een grote moedeloos-
heid over alles wat er in de gehele wereld is vernietigd 
aan mensenlevens, voedsel, natuurschoon, cultuur, 
verlies aan alle zijden. En niet eens het vertrouwen dat 

al snel naar het duingebied om te vechten of zich over te 
geven aan de geallieerden. In Oegstgeest bleef voorname-
lijk Hollandse SS achter. 

Geruchten over mogelijke voedseldroppings 
doen de ronde
Na de geruchten die tot Dolle Dinsdag hadden geleid, 
werden geruchten over mogelijke voedseldroppings voor 
ongeloofwaardig gehouden. Ze stuitten op tal van prak-
tische bezwaren: ‘Wie gaat er voor zorgen dat de moffen 
die voedselpakketten niet zullen inpikken? En wat als 
de bevolking die pakketten gaat pakken en voor zichzelf 
gaat houden? En trouwens, wie gaat ze naar de steden 
vervoeren als ze ergens in een weiland terecht komen? 
Het is hopelijk nep nieuws om de vijand om de tuin te 
leiden.’ Maar op 29 april vermeldden alle schrijvers: ‘Om 
12 uur vanmiddag is er inderdaad toch voedsel gedropt 
op Valkenburg. Het was geweldig! Er vlogen minstens 
300 laagvliegende RAF Lancasters over ons heen. We 
gingen allemaal onze daken op om naar de crew te 
zwaaien. De moffen deden niets met hun afweergeschut 
en ze schoten niet op de menigte op het talud van de 
snelweg, hoewel dat immers een verboden samenscho-
ling was. Mensen huilden in de straten van ontroering.’ 
En Kees Kramers meldde nog de volgende anekdote over 
de voedseldroppings die daarna dagelijks plaatsvinden: 
‘ook Duitse soldaten moeten helpen het voedsel bijeen te 
garen. Twee moffen werden betrapt op het eten van wat 
chocola dat ze gestolen hadden. Een Duitse officier wilde 
ze meteen dood schieten, maar de Nederlandse auto-
riteiten vonden dat te heftig en verzonnen een andere 
straf, ze moesten zes uur lang met hun handen omhoog 
staan.’

Duitsland capituleert – einde van vijf jaar 
bezetting
Weer noteerden allen min of meer hetzelfde op 5 mei 
1945: ‘Gisteravond hoorden we om half negen op de 
radio dat de Duitsers ook in Nederland hadden geca-
pituleerd. De straten vulden zich met blije en vrolijke 
mensen. Er werd gedanst om de lindeboom in de Juliana-
laan, de gehate naambordjes Raadhuispark, Lindelaan en 
Houtzichtlaan werden uit de grond gerukt en niemand 
stoorde zich aan het feit dat het al na negenen was en je 
eigenlijk al binnen moest zijn. Toen werd er geschoten 
door de Duitsers, weliswaar in de lucht, maar dat was 
toch het sein voor veel mensen om naar huis te gaan.’ 
Kees Kramers: ‘Ik ben toen met een vriendinnetje eerst 
tot 11 uur champagne en cognac gaan drinken en daarna 
hebben we nog tot 2 uur gefeest met vrienden in de 
buurt!’ Ook Ans van der Heide-Kort en haar man gaan die 
avond na tien uur nog bij kennissen feesten: ‘Iedereen 
had iets meegenomen van wat al die jaren zuinig 
bewaard was gebleven: champagne, wijn, zoutjes, worst, 
gehaktballetjes en er was muziek en het Wilhelmus werd 
gezongen en God save the King.’

Verbod op het betreden van woningen etc. van onder anderen 
NSB’ers na de arrestatie van tallozen van hen.



Het programma voor de zanghulde aan de Canadezen op 18 mei 
1945.

kansel aangemoedigd om een witte strik aan hun hek 
te bevestigen als teken dat ze graag Canadezen willen 
ontvangen. Er worden heel wat witte linten aan hekken 
gestrikt en er komen heel wat Canadezen over de vloer. 

In de weken die volgen
Henk de Jong: ‘Er is een begin gemaakt met de arrestatie 
van NSB’ers, het ging er soms nogal grof aan toe. Ik zag 
onder andere een agent die mij destijds bij de SD had 
gelapt en nu trots in een BS uniform met een band om 
z’n arm liep.’ Nee, de BS bestond kennelijk niet louter en 
alleen uit verzetsstrijders!

Langzaam maar zeker keren mensen terug uit kampen 
of gevangenissen, maar ook worden namen bekend 
gemaakt van dorpsgenoten die de oorlog niet overleefd 
hebben.
Op 18 mei is er een zanghulde van de Oegstgeester 
bevolking bij Oud-Poelgeest om dank te betuigen aan 
de Canadezen. ‘De uitvoering van de volksliederen was 
geweldig ondanks de teleurstellende belangstelling van 
de Canadezen. De gemeenschapszang werd door allen als 
gewelddadig ervaren’, schrijft Henk de Jong. 

Een bijzondere gebeurtenis in de Emmalaan
Tijdens de hongerwinter werden op een aantal adressen 
in Oegstgeest concertmiddagen georganiseerd. Soms 
met grammofoonplaten, soms met levende muziek. Bij 
de familie Blomsma, Emmalaan 5, zat een mysterieuze 
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zich dit in de toekomst nooit meer zal herhalen’, noteert 
Trudy Braat-Bertel.

Bijltjesdag: een volksgericht onder de 
kastanjeboom in de Deutzstraat
Ans van der Heide-Kort: ‘Twee moffenmeiden werden 
door de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) ontzet toen 
ze op het punt stonden kaalgeknipt te worden. Eigen 
rechter spelen is ten strengste verboden.’
Trudy Braat-Bertel was uit nieuwsgierigheid in de Deut-
zstraat gaan kijken en schetst haar tweeslachtige reactie 
op het schouwspel aldus: ‘… Ik kon mij niet onthouden 
enkele woorden van medelijden te spreken over de 
gemaltraiteerde wijven, maar als furies keerden zich de 
omstanders (vrouwen!) naar mij en riepen hoe het moge-
lijk was dat ik met dat ontuig nog te doen had …’ Henk 
de Jong kwam tot zijn spijt net te laat in de Deutzstraat. 
‘Als ik me later die spijtgevoelens zal realiseren is het 
best mogelijk dat ik er mij voor schaam, maar NU DOE IK 
DAT NIET!’

Eindelijk is het dan zover … de intocht van de 
Canadezen
Alle dagboeken vermelden de komst van de Canadezen 
die in colonne vanuit Leiden op 9 mei over de Warmon-
derweg naar Oud-Poelgeest trekt. Heel Oegstgeest loopt 
uit om ze toe te juichen. Sigaretten, kauwgum en chocola 
worden uitgedeeld. De eerstvolgende zondag zitten de 
kerken vol en worden inwoners van Oegstgeest vanaf de 

Een Canadees op bezoek bij de familie Bol aan de Regentesselaan.
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Zanghulde bij Oud-Poelgeest op 18 mei 1945.
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onderduiker, een zekere Piet Verhoeve, een begaafd 
pianist. Hij en de hoboïst Haakon Stotijn verzorgden daar 
vaak huisconcerten op zondagmiddag. Na de bevrijding 
had Verhoeve zijn ware identiteit bekend gemaakt: Eber-
hard Rebling, gevlucht Duits communist en musicus. Hij 
had al wel gehoord dat zijn joodse vrouw Lien en haar 
zuster Janny Bergen Belsen overleefd hadden, maar hij 
had haar nog niet teruggezien. En tijdens het concert 
van 27 mei gebeurde het volgende: ‘De Bruiloftscantate 
van Bach was nauwelijks ingezet of er werd op het raam 
gebonsd en we zagen een jonge donkere vrouw. Rebling 
vloog van zijn pianokruk naar buiten in de armen van 
zijn vrouw, Rebekka (Lien) Brilleslijper. Groot was onze 
ontroering, maar op hun verzoek werd het concert 
voortgezet en toen de zangeres opnieuw begon met ‘Das 
Glück, es ist gekommen,’ barstte er spontaan applaus los 
en velen hadden tranen in de ogen ...’, aldus Trudy-Braat-
Bertel. Overigens heeft Roxane van Iperen onlangs in 
haar boek t Hooge Nest de lotgevallen van de zusters Bril-
leslijper en Eberhard Rebling beschreven, eindigend met 
dit Happy End in de Emmalaan.

Op 29 juni 1945 viert Oegstgeest het 
bevrijdingsfeest
De Canadezen zijn vertrokken, de feesten en partijen 
zijn ten einde en Oegstgeest maakt zich op voor ‘de 
grote feestdag.’ Huizen en hele straten zijn uitbundig 
versierd evenals de etalages in de winkelstraten. Er wordt 
een vrijheidsboom geplant op de kruising van de Prins 

Hendriklaan en de Koninginnelaan, er zijn optochten, 
kinderspelen op het ASC terrein en de dag eindigt met 
bals en vuurwerk! 
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Het planten van de vrijheidsboom op het kruispunt van de Koninginnelaan en de Prins Hendriklaan door de oudste inwoner L. Schouten, 
29 juni 1945.

Muziek en dansen in het rosarium aan de Louise de Colignylaan, 
29 juni 1945.
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Iets Lugtigs
Oorlog is chaos. Ook in 1940 in Oegstgeest. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
fungeerde het kerkhof bij het Groene Kerkje als 

begraafplaats voor gesneuvelde soldaten. Uiteindelijk 
kwamen daar en bij de Postbrug meer dan 60 Neder-
landse soldaten te liggen, die in 1973 voor het grootste 
deel naar het ereveld op de Grebbeberg zijn overge-
bracht, sommigen na intussen elders te zijn herbegraven. 
In die meidagen bleven de mensen van het Ministerie 
van Oorlog in Oegstgeest bezig met het opgraven en 
herbegraven en opnieuw opgraven van militairen omdat 
er met de identificatie van alles niet deugde. Uiteindelijk 
was het de burgemeester die daar met een nota op poten 
aan Den Haag een eind aan maakte. 
Als gevolg van de chaotische toestanden heeft er gedu-
rende meer dan dertig jaar een graf gelegen met de naam 
‘K. Dane’ op de steen. Maar een soldaat met die naam 
heeft nooit bestaan. Na de overbrenging naar de Greb-
beberg werd er dan ook ‘onbekende militair’ op zijn 
grafsteen gezet. Dit heeft er gestaan totdat in 1994 Dick 
Breedijk – met anderen – had uitgezocht hoe het precies 
zat.

Op de eerste dag van de oorlog raakt soldaat Nicolaas 
Daan, Klaas Daan volgens de militaire administratie, op 
vliegveld Valkenburg gewond. Hij voelt dat het niet goed 
zal aflopen en schrijft een afscheidsbrief aan zijn ouders, 
broer en zus. Die geeft hij aan zijn maat Jan van der Star, 
met het verzoek de brief aan zijn familie af te geven, 
mocht hij komen te overlijden. Zelf is hij daarvan over-
tuigd: ‘… mijn dood verdriet U, maar weet, dat ik voor 
God en vaderland ben gestorven,’ schrijft hij in de brief.
Jan van der Star krijgt opdracht een rood kruis te schil-
deren op het dak van de loods waarin de gewonden 
liggen. Hij doet dat, wordt daarbij beschoten en komt 
om het leven. Als hij naar het kerkhof van Rijnsburg is 
gebracht vinden ze op zijn lichaam de door Klaas Daan 
ondertekende brief. Hieruit trekt men de conclusie dat 
deze soldaat Klaas Daan is. Onder die naam wordt Jan 
van der Star begraven; de brief wordt keurig aan de 
familie Daan afgeleverd. Vervolgens, op 7 juni 1940, 
wordt Jan van der Star in Haarlem herbegraven. Nu staat 
er ‘Nicolaas Daan’ op de steen. In 1973 wordt hij overge-
bracht naar de Grebbeberg, waar weer ‘K. Daan’ op de 
steen wordt gezet.

De afscheidsbrief geeft terecht enige troost aan de 
familie Daan, want de echte Klaas Daan is intussen ook 
overleden. Hij krijgt op 10 mei eveneens een tijdelijk graf 
in Rijnsburg en wordt vier dagen later overgebracht naar 

Oegstgeest. Maar wie is hij? In werkelijkheid Klaas Daan, 
maar de mannen die hem begraven stellen vast dat het 
Klaas Daan niet kan zijn, want die ligt al in Rijnsburg. 
Sommigen menen te weten dat deze soldaat een zekere 
Klaas of Krijn Dane is. Daarom komt er ‘K. Dane’ op zijn 
grafsteen te staan. Als later blijkt dat dit onmogelijk zijn 
naam kan zijn geweest, wordt hij op de Grebbeberg als 
onbekende soldaat begraven.
Toen in 1994 werd ontdekt hoe de vork in de steel zat, 
had men de grafstenen kunnen verwisselen en de aandui-
ding ‘onbekende militair’ kunnen vervangen door ‘J. van 
der Star’. Maar dat is niet gebeurd. De familie van Klaas 
Daan placht namelijk diens graf, zoals zij dachten, regel-
matig te bezoeken, ook later op de Grebbeberg. Zij waren 
dus aan die plaats gewend. Om recht te doen aan deze 
situatie bleven de grafstenen staan en zijn de lichamen 
verwisseld, waarbij uiteraard de naam van Van der Star 
in diens steen is gebeiteld.
De familie van Jan van der Star was toen eindelijk in 
staat bloemen op zijn graf te leggen. De familie van Klaas 
Daan kon daarmee doorgaan, nog steeds, en nu terecht, 
in de overtuiging dat hij daar onder de steen lag. Soldaat 
K. Dane was toen al lang weer vergeten.
Oorlog is chaos. 
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Oorlog is chaos

Oorlogsgraven bij het Groene Kerkje, mei 1940. Op de kruizen 
ontbreekt vaak de exacte sterfdatum; deze was niet altijd duide-
lijk ( foto collectie Dick Breedijk).
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5 september 1944 staat in de Nederlandse geschie-
denis bekend als Dolle Dinsdag. Op deze dag deden 
allerlei verhalen de ronde dat de geallieerden in 

aantocht waren. Het bleek niet meer dan een gerucht te 
zijn. ‘Nepnieuws’ noemt de Noordwijkse journalist Nicol-
line van der Spek het. Met grote persoonlijke gevolgen. 
Zij schreef erover in het vorig jaar verschenen boek Dolle 
Dinsdag. Een familiegeschiedenis. 

In de vroege septembermaand 1944 waren de gealli-
eerden bezig aan een snelle opmars richting Nederland. 
Op 3 september werd Brussel bevrijd, Antwerpen volgde 
een dag later. Optimisten berekenden dat Rotterdam 
enkele dagen later op de nazi’s heroverd zou kunnen 
worden, waarna de rest van Nederland in rap tempo zou 
volgen. Op 4 september zond Radio Oranje een toespraak 
van minister-president Gerbrandy uit, waarin hij de 
volgende woorden uitsprak:

‘Nu de Geallieerde legers op onweerstaanbare wijze de 
Nederlandsche grenzen overschreden hebben, ben ik 
ervan overtuigd dat gij hen een hartelijke en waardige 
ontvangst zult bereiden, welke zij verdienen als bevrij-
ders van ons land en de vernietiging van den tiran. Het 
uur van de bevrijding heeft geslagen …’

Gerbrandy schijnt in de concept-tekst het woord 
‘naderen’ vervangen te hebben door ‘overschreden 
hebben’. Van een overschrijding van de landsgrens was 
echter nog geen sprake en van bevrijding al helemaal 
niet. Bij Arnhem zou niet veel later de operatie Market 
Garden nog mislukken en ook de Hongerwinter zou nog 
vele duizenden landgenoten het leven kosten.

Dit neemt niet weg dat veel Nederlanders op de 
woorden van Gerbrandy reageerden met feestvieren, het 
uithangen van de driekleur en andere feestelijkheden. 
In Oegstgeest gaat rond het middaguur van 5 september 
het gerucht dat Rotterdam al bevrijd zou zijn. De mensen 
worden dol van blijdschap. Veel Oegstgeestenaren gaan 
naar de nieuwe grote weg, die het dorp Oegstgeest 
scheidt van de enkele jaren daarvoor verrezen Indische 
Buurt. Op het viaduct staan zij klaar met bloemen en 
gebak, om de bevrijders te verwelkomen. Op diverse 
plaatsen in het dorp heeft men de vlaggen uitgestoken. 
De teleurstelling is enorm, als blijkt dat de vreugde 
voorbarig is geweest. Niet iedereen keek evenwel reik-
halzend uit naar de bevrijding. Nederlanders met Duitse 
sympathieën en NSB’ers raakten door de woorden van 
Gerbrandy dusdanig van slag, dat zij hun spullen bij 
elkaar zochten en vluchtten richting Duitsland. Dit 
laatste overkwam de vader van Nicolline van der Spek als 
twaalfjarige jongen.

Dolle Dinsdag is een vlot geschreven familiegeschiedenis 
(een historische roadtrip staat op de achterkant) voorzien 
van een fikse dosis ironie. Al op de eerste pagina schrijft 
Van der Spek over haar in 2016 dementerende vader die 
in een rolstoel zit: ‘Het is trouwens meer hangen dan 
zitten, wat hij doet. Wat de verpleging ook onderneemt 
om hem rechtop te laten zitten in zijn rolstoel, altijd zie 
ik de dames in de weer met kussens en armsteunen, ze 
kunnen niet voorkomen dat hij helt. De richting was van 
meet af aan duidelijk. Mijn vader neigt naar rechts.’ De 
toon is gezet. In het boek gaat de auteur op zoek naar 
het oorlogsverleden van haar vader en grootvader. Oegst-
geest heeft hierin een prominente plaats. Deze bijdrage 

Dolle Dinsdag, de valse start van 
de bevrijding
Door Tim Hoppen
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Antwoorden fotovragen
1 De Kikkerpolder met van voor naar achter, de 

Kikkermolen, de Maredijkmolen en Molen de 
Valk.

2	 Sinds 1966 staan de panden links ook op 
Rijnsburgs grondgebied. De straat loopt tussen 
Brouwersstraat in Rijnsburg en de Almon-
deweg. 

3	 Geversstraat. De boom rechts markeert het 
begin van de Deutzstraat.

4	 Het Wilhelminapark.

beschrijft de familiegeschiedenis op hoofdlijnen en geeft 
een aantal citaten waar onze gemeente specifiek wordt 
genoemd.

De grootvader van Nicolline, Wilhelmus Nicolaas Anto-
nius van der Spek, wordt geboren 14 oktober 1892 in een 
bovenwoning te Amsterdam. Het gezin van opa Van der 
Spek verhuist in 1895 naar Leiden, waar de ouders tot 
1921 een hotel-café runnen aan de Beestenmarkt. In 1932 
treedt hij in het huwelijk met de Duitse Frieda Helene 
Berndt. Het jonge gezin komt uiteindelijk te wonen in de 
Borneostraat, in de sinds 1934 bewoonde Oegstgeester 
wijk Buitenlust, in de volksmond de Indische Buurt, 
‘omdat alle straten zijn vernoemd naar de eilanden van 
Nederlands-Indië. Anders dan het prachtige rijk van Insu-
linde is de buurt niet groot. Tien straten en je hebt het 
wel zo’n beetje gehad’. Het was ‘een typische arbeiders-
wijk, waar de mensen met weinig genoegen namen’. Dit 
laatste gold niet helemaal voor opa Van der Spek. Hij was 
werkloos en geld was er weinig. Dit maakte hem veron-
gelijkt. Hij vond bijvoorbeeld dat hij ‘op zijn minst in het 
dorp [had] moeten wonen, bij voorkeur in het Wilhel-
minapark, niet achter het viaduct van Oegstgeest’. ‘De 
mensen in het Wilhelminapark … kunnen zich … een 
hoge hoed veroorloven, een auto met chauffeur en niet 
onbelangrijk: een bril’. Zijn werkloosheid en onvrede 
maken hem ontvankelijk voor de ideeën van Mussert en 
van de NSB.

De vader van Nicolline van der Spek (Jean-Gérard, maar 
hij wordt Jantje genoemd) is acht jaar oud als de oorlog 
uitbreekt. Hij ‘woont eerste rang, vliegveld Valkenburg 
ligt om de hoek’. ‘De Borneostraat lag in het schootsveld 
van het geschut’, ‘vreemde vliegtuigen van onbekende 
nationaliteit vlogen pal boven ons hoofd en maakten 
een oorverdovende herrie’. ‘Niet veel later ziet het zwerk 
zwart van de parachutisten’. Opa van der Spek sloot zich 
in de oorlog aan bij de Landwacht en deed mee aan huis-
zoekingen, onder meer in een ‘huis op de Terweeweg 
in Oegstgeest waar in april 1944 een huiszoeking heeft 
plaatsgevonden op verdenking van zwarte handel. Tien 
mannen, onder wie mijn opa, zijn gewapend het huis 
binnengedrongen en hebben alles overhoopgehaald. Er 
is niemand opgepakt’. Jantje probeert zich in Leiden aan 
te sluiten bij de Nationale Jeugdstorm, maar wordt afge-
wezen.

Op 5 september 1944, Dolle Dinsdag, is Opa van der 
Spek er als de kippen bij om zijn vrouw en kinderen in 
Leiden op de tram naar Den Haag te zetten, zodat zij op 
het Staats Spoor de trein naar Duitsland kunnen nemen. 
Jantje en zijn moeder komen terecht op een boerderij 
onder Hamburg, zo ontsnappend aan de ontberingen van 
de Hongerwinter. Op 8 mei 1945 wordt opa Van der Spek 
‘in de deuropening van zijn eigen huis aangehouden 
door een zekere Leendert K., agent Eerste Klasse der 

gemeentepolitie te Oegstgeest, tevens onbezoldigd veld-
wachter. Gunstig gekozen is het tijdstip van zijn arrestatie 
niet: op diezelfde achtste mei zullen de Canadese troepen 
hun opwachting maken in Oegstgeest’. 

Na de bevrijding keren Jantje en zijn moeder terug in de 
Indische Buurt. Aan zijn buurtgenootje Menno vraagt hij 
of hij veel gemist heeft. ‘Wat denk jij, begint Menno: Pure 
chocola, dat kwam met kilo’s uit de lucht vallen. Allemaal 
van die Amerikanen. Half Oegstgeest stond op het viaduct 
te zwaaien’. En even later: ‘Thee, chocola, suiker. Het 
regende uit de hemel.’

‘Laag dat ze gingen! En wij maar zwaaien. Zelf heb ik trou-
wens twee weken spierpijn gehad van al het zwaaien’.

Na zijn arrestatie verblijft opa Van der Spek vier maanden 
in de Leidse Doelenkazerne. Na een aantal overplaat-
singen komt hij uiteindelijk in Vught terecht. In februari 
1948 werd hij bij het Leids Tribunaal tot vier jaar gevan-
genisstraf veroordeeld. Hem werd vooral verweten dat hij 
zich had aangemeld bij de Landwacht en dat hij daarbij 
gewapend had meegedaan aan patrouilles, huiszoekingen 
en arrestaties van landgenoten.

Nepnieuws of niet? Feit is dat Nicollines vader, juist door 
deze feitelijk onjuiste informatie, aan de Hongerwinter is 
ontsnapt en zo de oorlog heeft kunnen overleven. Anders 
had Nicolline dit boek niet kunnen schrijven. 

Bronnen

■■ Nicolline van der Spek, Dolle Dinsdag. Een familiegeschiedenis. 

Noordwijk 2019.

■■ Riet van Dort en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen. 1940-1945. 

Oegstgeest 1994.

■■ Fout in de oorlog. Oegstgeester Courant, 27-09-2019.

■■ Dolle Dinsdag. Historiek, 30-11-2019.

■■ Interview met Nicolline van der Spek. Uitzending Radio 

EenVandaag 2-09-2019.

■■ Uitzending op NPO1: Dementie bij Nicollines vader ontsluiert 

verborgen fout oorlogsverleden van de familie, 29-08-2019.
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Over wat er 1500 jaar geleden in Oegstgeest ge-
beurde, weten we eerlijk gezegd niets. We weten 
niet eens of toen, in de zesde eeuw, die naam al 

bestond; waarschijnlijk is deze pas een eeuw of zo later 
ontstaan. Wel zijn er een paar notities in de literatuur 
van toen die iets, een heel klein beetje maar, verraden 
over een paar gebeurtenissen die hier in de buurt hebben 
plaatsgevonden. Met ‘hier in de buurt’ bedoel ik: op een 
plaats ergens langs de Oude Rijn, toen nog gewoon de 
Rijn, waar deze in zee uitstroomt, dus zeg maar ergens 
tussen Katwijk en Alphen aan den Rijn. In Oegstgeest 
bijvoorbeeld. 
Van de historie die ik nu op het oog heb speelt alleen 
maar het slot van de affaire zich hier af, een affaire die 
een paar maanden en als je het ruim bekijkt nog wat 
langer heeft geduurd. Het is de historie van het sneuve-
len van koning Hygelac. Flarden van deze historie zijn 
genoteerd in vier handschriften die zijn ontstaan in de 
tijd zelf of iets later, maar dan op basis van mondeling 
overgeleverde geschiedenis. Deze flarden zal ik hierna 
laten zien. Het is echter nuttig om eerst kennis te nemen 
van het verhaal zoals dat, ontdaan van alle franje, kan 
worden verteld.

De overval op Hettergouw
Rond het jaar 526 onderneemt de Zuid-Zweedse koning 
Hygelac met zijn mannen een plundertocht in Het-
tergouw. Mogelijk doet hij dat op eigen initiatief zoals 
zoveel andere Scandinaviërs plundertochten in Europa 
ondernamen, misschien doet hij het op initiatief van de 
Ostrogotische koning Theoderik de Grote met als doel 
het weglokken van het Frankische leger uit het zuiden, 
waar ze de Ostrogoten bedreigen. Het weglokken van 
de Franken zou dan moeten gebeuren door middel van 
het kweken van onrust in het noorden. Wat echter ook 
de reden voor de tocht mag zijn, Hygelac vaart met zijn 
schepen de Rijn op en gaat ergens ten zuiden van Nijme-
gen aan land, in Hettergouw. Hettergouw is een groot 
gebied tussen Rijn en Maas ten zuidoosten van Nijmegen; 
het is het woongebied van de Hattuariers. Hygelac en 
zijn krijgers roven daar alles wat los en vast zit en nemen 
mannen en vrouwen als slaven mee aan boord van de 
schepen waarmee zij de Rijn zijn opgevaren. Als de Fran-
kische koning Theoderik hiervan hoort (dit is dus een 
ander dan de genoemde Theoderik de Grote), stuurt hij 
een leger onder commando van zijn dan ongeveer vijfen-
twintigjarige zoon Theodebert naar Hettergouw. 
Theodebert achtervolgt de indringers per schip over de 
Rijn. Hygelac, die niet weet dat hij achtervolgd wordt, 
stuurt zijn schepen de Noordzee op maar blijft zelf met 
een aantal krijgers aan de kust achter. Hij doet dat, mo-

gen wij aannemen, omdat de schepen zo zwaar met buit 
en slaven beladen zijn dat het onverantwoord is ze de 
volle zee op te sturen. Van elk schip blijft daarom een 
deel van de buit en een aantal mannen achter, onder aan-
voering van de koning. Later zal een ander schip ze opha-
len, of Hygelac zal ter plaatse een schip in beslag nemen 
en de anderen volgen. De Vikingen blijven achter in de 
buurt van de monding van de Rijn. Dit is bekend doordat 
Hygelac naderhand wordt begraven op een eiland in de 
Rijn, ‘waar deze zich in de oceaan stort’. Het Waardeiland 
bij Leiden en Leiderdorp bijvoorbeeld, maar er lagen toen 
ook vele andere eilanden in de Rijn. Als tijdelijke ver-
blijfplaats van Hygelac kan worden gedacht aan een van 
de verlaten Romeinse forten, zoals Lugdunum Batavorum 
in het latere Katwijk. De monding van de Rijn was toen 
kilometers breed, het water was zout en de branding 
klotste bijna tegen de voet van dat fort, zodat de kust 
hier zeker als ‘de kust van de zee’ kan zijn opgevat zoals 
dat in de manuscripten staat.
Theodebert valt met zijn leger Hygelac en diens krijgers 
aan, behaalt gemakkelijk de overwinning en Hygelac 
sneuvelt. ‘Hij viel achter zijn schild’, zegt de dichter ge-
voelvol; zijn torque, een zwaar gouden halssieraad, komt 
in handen van de Franken van Theodebert. Deze gaat 
vervolgens met zijn schepen de Noordzee op; waarschijn-
lijk hoeft hij niet verder dan de monding van de Rijn 
waar de Vikingen nog in zicht zijn. Hij verslaat ook daar 
de indringers en brengt alle buit weer aan land.

De literatuur van toen
De feiten omtrent de strijd tussen Hygelac en Theodebert 
zijn neergelegd in de literatuur van toen: de Beowulf, de 
Historiae, de Liber Historiae Francorum en de Liber Monstro-
rum. De relevante passages volgen hieronder met de ver-
taling, steeds gevolgd door enige toelichting.

Oud nieuws 
door Freek Lugt

Gouden torque zoals Hygelac gedragen kan hebben. Hij weegt 
meer dan een kilo en is dus een sieraad een reus waardig (British 
Museum, mus.nr. 1951.0402.2).
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Uit Beowulf

þone hring hæfde     higelac geata
nefa swertinges    nyhstan siðe
siðþan he under segne    sinc ealgode.
wælreaf werede    hyne wyrd fornam
syþðan he for wlenco    wean ahsode
fæhðe to frysum     he þa frætwe wæg
eorclanstanas    ofer yða ful.
rice þeoden    he under rande gecranc
gehwearf þa in francna fæþm     feorh cyninges
breostgewædu    ond se beah somod
wyrsan wigfrecan    wæl reafeden 
æfter guðsceare     geata leode
hreawic heoldon

Die ring had    Hygelac de Gaut,
kleinzoon van Swerting,    op zijn laatste avontuur,
toen hij onder het vaandel    de schat verdedigde, 
roofbuit bewaakte.    Het lot nam hem weg
nadat hij roekeloos    problemen opriep,
vete met de Friezen.    De torque had hij gedragen,
de juwelen,     over de zee,
de machtige prins;     hij viel achter zijn schild.
Raakte toen in Frankische macht,     het lichaam van de koning,
borstpantser    en de torque samen.
Mindere krijgers    plunderden de lichamen
na de slag.    De mannen van de Gauten
bleven op dat veld met lijken.

Het epische gedicht Beowulf is vermoedelijk tot stand 
gekomen in het Angelsaksische Engeland van de achtste 
eeuw, maar heeft duidelijk wortels in mondeling over-
gebrachte gebeurtenissen uit minstens de zesde eeuw, 
wortels die liggen in Scandinavië, in het bijzonder Dene-
marken. 
In bovenstaande regels is de kern te vinden van de inval 
van koning Hygelac en zijn sneuvelen in de strijd tegen 
de Franken. Toen hij op zijn laatste avontuur onder het 
vaandel de schat verdedigde, nam het lot hem weg, viel 
hij achter zijn schild en raakten zijn lichaam, borstpant-
ser en torque in Frankische macht.

Uit Gregorius van Tours’ Historiae

His ita gestis, Dani cum rege suo nomen Chlochilaichum 
evectu navale per mare Gallias appetunt. Egressique ad terras, 
pagum unum de regno Theudorici devastant atque captivant, 
oneratisque navibus tam de captivis quam de reliquis spoliis, 
reverti ad patriam cupiunt; sed rex eorum in litus resedebat, 
donec navis alto mare conpraehenderent, ipse deinceps secuturus. 
Quod cum Theudorico nuntiatum fuisset, quod scilicet regio eius 
fuerit ab extraneis devastata, Theudobertum, filium suum, in 
illis partibus cum valido exercitu ac magno armorum apparatu 
direxit. Qui, interfectu rege, hostibus navali proelio superatis 
oppraemit omnemque rapinam terrae restituit.

Het volgende dat gebeurde was dat de Denen onder leiding 
van hun koning Chlochilaich met een vloot de zee overstaken en 
Gallië binnenvielen. Zij gingen aan land, verwoestten een district 
van het rijk van Theoderik en maakten er krijgsgevangenen. Zij 
laadden hun schepen vol met krijgsgevangenen en met de rest 
van de buit en wilden daarmee naar huis terugkeren. Maar hun 
koning was nog op de kust achtergebleven, totdat zijn schepen de 
volle zee hadden bereikt; dan zou hij zelf volgen. Toen Theoderik 
vernam dat zijn land door vreemdelingen werd verwoest, stuurde 
hij zijn zoon Theodebert met een sterk leger en veel oorlogs-
materieel naar het bedreigde gebied. Hij doodde de koning, 
versloeg de vijanden in een zeeslag en bracht alle buit weer aan 
land.

De Frankische historicus Gregorius van Tours geeft hier, 
vóór 594, dezelfde historie als in Beowulf is te vinden, 
en voegt er aan toe dat koning Theoderik zijn zoon 
Theodebert stuurt om Hygelac te verjagen. De schrijver 
geeft Hygelac de naam Chlochilaich, de Frankische vorm 
van Hygelac. De mededeling dat Hygelac aan de kust is 
achtergebleven, is in het verleden ook wel vertaald met: 
aan de oever van de Rijn achtergebleven. Dit is echter 
niet juist. De standaardvertaling van het Latijnse woord 
litus is ‘kust’ in de zin van zeekust. Voor de oever van 
een rivier heeft het Latijn ripa. Dit laatste woord pleegt 
Gregorius van Tours dan ook te gebruiken als hij ‘rivier-
oever’ bedoelt. 

Uit het Liber Historiae Francorum

In illo tempore Dani cum rege suo nomine Chochilaico cum navale 
hoste per alto mare Gallias appetent, Theuderico paygo Attoarios 
vel alios devastantes atque captivantes plenas naves de captivis 
alto mare intrantes rex eorum ad litus maris resedens. Quod cum 
Theuderico nuntiatum fuisset, Theudobertum filium suum cum 
magno exercitu in illis partibus dirigens. Qui consequens eos, 
pugnavit cum eis caede magna atque prostravit,
regem eorum interficit, preda tullit, et in terra sua restituit.

In die tijd steken de Denen met hun koning genaamd Chochilaich 
met een vijandige vloot de volle zee over en vallen Gallië binnen, 
verwoesten in Theoderiks gebied de streek van de Attoarii en 
anderen en nemen de mensen gevangen. Zij gaan met de schepen 
vol gevangenen de volle zee op, waarbij hun koning op de kust 
van de zee achterblijft. En toen dit aan Theo derik was bericht, 
stuurde hij zijn zoon Theodebert met een groot leger naar die 
streken. En deze achtervolgde hen, leverde slag met hen, heeft 
hen in een groot bloedbad vernietigend verslagen, heeft hun 
koning gedood, en heeft de buit meegenomen en in het eigen land 
teruggebracht.

Het anonieme Liber Historiae Francorum of Gesta Francorum 
kwam tot stand omstreeks 725. Het geeft met name de 
geschiedenis van de Pepiniden, de hofmeiers van Aus-
trasië, het oostelijk deel van het Frankische Rijk. Wat 
betreft de affaire-Hygelac bevestigt het de mededelingen 
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‘Et fiunt mire magnitudinis ut rex Higlacus qui imperavit Getis …’. Tekst in het Liber Monstrorum (Universiteitsbibliotheek Leiden, 
handschrift VLO 60, f. 3r).

van Gregorius van Tours, met als toevoeging dat de be-
wuste inval heeft plaatsgevonden in Hettergouw, het 
land van de Attoarii.

Uit het Liber Monstrorum

Et fiunt monstra mirae magnitudinis, ut rex Higlacus, qui 
imperavit Getis et a Francis occisus est, quem equus a duodecimo 
anno aetatis portare non potuit. Cuius ossa in Rheni fluminis 
insula, ubi in Oceanum prorumpit, reservata sunt, et de 
longinquo venientibus pro miraculo ostenduntur. 

Er zijn ook monsters van wonderbaarlijke grootte, zoals koning 
Hygelac, die geheerst heeft over de Gauten en door de Franken 
is gedood; en hem kon vanaf zijn twaalfde levensjaar een paard 
niet dragen. En zijn beenderen zijn op een eiland in de rivier de 
Rijn, waar deze zich in de oceaan stort, bewaard gebleven, en aan 
mensen die van verre komen worden zij als mirakel getoond.

Het Liber Monstrorum ten slotte, Boek van monsters, is een 
geval apart. De onbekende zevende- of achtste-eeuwse 
auteur wil kennelijk een overzicht geven van mensach-
tigen, zoals reuzen en cyclopen, en van fabeldieren die 
voorkomen in allerlei sagen, legenden, mythen en volks-
verhalen. De auteur is sceptisch over veel van de beschre-
ven wezens maar laat het oordeel aan de lezer over. 
Al in het eerste deel gaat het over Hygelac. Bij de mon-
ding van de Rijn zijn de beenderen van een reus te zien, 
en deze reus is Hygelac. De meest curieuze verklaring 
voor de reuzengestalte die ik gezien heb kwam nog niet 
zo lang geleden van een Amerikaan die betoogt dat een 
mammoetskelet met een verdwenen schedel moet zijn 
aangezien voor dat van Hygelac. Een nuchterder verkla-
ring is dat Hygelac voor een reus is gehouden doordat hij 

leed aan wat medici acromegalie noemen oftewel reuzen-
groei, die mensen buitenproportioneel kan laten groeien 
en zo het aanzien van een reus kan geven. Het is dus 
mogelijk dat bij de monding van de Rijn in de ogen van 
toen het skelet van een reus is gevonden. De vinders heb-
ben de naam van koning Hygelac daarmee verbonden. 
Dit betekent niet dat het skelet inderdaad van koning 
Hygelac was. Het betekent wel dat de vinders nog weet 
hadden van het sneuvelen van Hygelac in de buurt van 
deze plaats, ‘een eiland in de rivier de Rijn, waar deze 
zich in de oceaan stort’. 
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■■ N.F.S. Grundtvig, ‘Om Bjovulfs Drape’, in Danne-Virke, et Tids-Skrift, 

2;

■■ J.N. Lanting en J. van der Plicht, ‘De 14C-chronologie van de Neder-

landse pre- en protohistorie’, in Palaeohistoria 51/52;

■■ Liber Historiae Francorum, in Monumenta Germaniae Historica, scriptores 

rerum merovingiarum, band II, Hannover 1888, vertaling Folkert van 

Straten;

■■ Liber Monstrorum, in Pride and prodigies, Toronto 2002, vertaling 

Folkert van Straten;

■■ Freek Lugt, De donkere eeuwen in Rijnland, Leiden, in voorbereiding;

■■ Sam Newton, ‘Beowulf and the East Anglian Royal Pedigree’, in 

Carver, The age of Sutton Hoo, Woodbridge 2006;

■■ Gregorius van Tours, Historiae, vertaling Fik Meijer, Gregorius van 

Tours, Historiën, Baarn 1994;

■■ C.L. Wrenn, ‘Introduction’, in John R. Clark Hall, Beowulf and the 

Finnesburg fragment, London 1972.
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Uit het archief gelicht

Schorpioenen in de raadszaal
Door Carla de Glopper-Zuijderland

In het gemeentearchief van Oegstgeest worden veel 
interessante documenten bewaard. 
Een mooie bron voor de geschiedenis van ons dorp 

wordt gevormd door de serie notulen van de gemeente-
raad. Daarin valt niet alleen te lezen welke items in het 
verleden besproken werden, maar ook wie welke mening 
heeft geuit. In veel verslagen worden de woorden van de 
gemeenteraadsleden letterlijk weergegeven. Dat levert 
een levendig beeld op, dat de lezer deelgenoot maakt van 
de tijdgeest. 

Na het einde van de tweede Wereldoorlog blijkt de 
eerste vergadering van de gemeenteraad van Oegstgeest 
pas gehouden te zijn op 20 november 1945. Het betrof 
de vergadering van een tijdelijke raad. Een gewone 
gemeenteraad kon immers pas weer worden samenge-
steld als er gemeenteraadsverkiezingen hadden plaatsge-
vonden. Naast de secretaris waren er dertien raadsleden 
aanwezig, allen heren. Voorzitter was wethouder/locobur-
gemeester N. Zandbergen. Hij sprak de raad als volgt toe: 

‘Mijne Heren, 
Na een periode van ruim 4 jaren zijn wij weer als raad 
der gemeente Oegstgeest bijeen, zij het, dat door de 
wijze van samenstelling deze Raad slechts een tijdelijk 
karakter draagt. 
Verscheidene leden van het vroegere college zijn door 
nieuwe vervangen; de tijd vraagt nu eenmaal verande-
ring. 
Met weemoed en eerbied herdenken wij ons lid den heer 
Van Kampenhout, die als illegaal strijder op het veld van 
eer is gevallen en de andere inwoners onzer gemeente, 
die de vrijheid met hun leven betaalden. …
Was Oegstgeest voorheen een financieel welvarende 
gemeente, zodat ontworpen plannen konden worden 
uitgevoerd en in een kort tijdsbestek veel tot stand is 
gekomen, thans is dit ten ongunste gekeerd. … Er zal 
zeer zeker een zuinig beheer geboden zijn. … 
Ik spreek de hoop uit, dat het U allen gegeven moge zijn 
uw beste krachten te geven aan de stoffelijke en geeste-
lijke opbouw onzer gemeente.’

Vervolgens vond de verkiezing van de nieuwe wethou-
ders plaats. De heren Zandbergen en Dijsselbloem 
werden verkozen. 

Bij de rondvraag kwamen diverse gemeenteraadsleden 
aan het woord. 

‘De heer Uittenbogaard zegt wethouder Zandbergen 
hartelijk dank voor alles wat hij in het belang der 
gemeente gedurende de bezettingsjaren heeft gedaan. 
Onder druk van onze grootste vijand is onder moeilijke 
omstandigheden geleefd, maar de heer Zandbergen is 
trouw op zijn post gebleven. …
De heer Sanders sluit zich aan bij den heer Uittenbo-
gaard. Het waren moeilijke jaren voor de wethouders 
met een charmante landverrader naast zich. … 
De heer Dr. Dijsselbloem zegt, nu hij gekozen is tot 
wethouder, enkele woorden te willen wijden aan zijn 
benoeming en de politiek die door hem zal worden 
gevolgd. Het eigenaardige geval doet zich hier voor dat 
twee uitersten elkaar zullen moeten vinden. 
Wethouder Zandbergen, die reeds vele jaren meeloopt 
in de politieke arena, die als behoudend bekend staat en 
spreker, die zich een vooruitstrevend element noemt. Hij 
acht dit een gelukkige combinatie omdat de jongeren 
soms al te vooruitstrevend zijn. De zaak is thans een 
evenwicht te vinden. …
De Voorzitter zegt, dat ingeval de jongere generatie met 
schorpioenen wil kastijden, zij de ouderen tegenover 
zich zal vinden, anders zal het wel gaan. …’ 

Wethouder N. Zandbergen hangt de nieuwe burgemeester 
J.C. Baumann de ambtsketen om, 1 augustus 1946 (Digitaal Foto-
archief Oegstgeest).



de steen naar het gemeentearchief moest, waar hij dank-
baar door onze gemeentearchivaris, Carla de Glopper in 
ontvangst werd genomen. 

Over de steen was verder niets bekend. Wel over de 
hulpactie vanuit Oegstgeest naar Berlicum, dat in de 
opmars van de geallieerden in 1944 vrijwel geheel 
verwoest was. Vanuit Berlicum was kort na de bevrij-
ding in het kader van een landelijke actie ‘Zuid helpt 
Noord’ voedselhulp gegeven aan Oegstgeest. In een 
omgekeerde actie ‘Noord help Zuid’ stuurde Oegstgeest 
goederen zoals kleding, huisraad en bouwmaterialen 
naar Berlicum. En in december 1945 kwam een groep 
kinderen voor drie maanden naar Oegstgeest.
Onderzoek leert dat op 6 mei 1946, bij de herdenking 
van de bevrijding in Oegstgeest, een deputatie uit 
Berlicum een gedenksteen aanbood. Deze werd in de 

vestibule van het raadhuis aan het Wilhelminapark 
aangebracht. Hoe lang de steen daar gehangen of 

gestaan heeft, weten we niet. Navraag bij oud-
burgemeester Scheenstra leert dat ten tijde 

van zijn afscheid als burgemeester in 1998 
de steen nog in het raadhuis hing, waar-
schijnlijk op de afdeling Interne Zaken. 
Vermoedelijk is de steen bij de verhuizing 

van het raadhuis naar de Jelgersmakliniek 
in 1999 niet meegegaan, maar afgevoerd 
naar de gemeentewerf. En nu is hij weer 
terug in het raadhuis, veilig in het archief-
depot. 

Onderzoek leert dat op 6 mei 1946, bij de herdenking 
van de bevrijding in Oegstgeest, een deputatie uit 
Berlicum een gedenksteen aanbood. Deze werd in de 

vestibule van het raadhuis aan het Wilhelminapark 
aangebracht. Hoe lang de steen daar gehangen of 

gestaan heeft, weten we niet. Navraag bij oud-
burgemeester Scheenstra leert dat ten tijde 

van zijn afscheid als burgemeester in 1998 
de steen nog in het raadhuis hing, waar-
schijnlijk op de afdeling Interne Zaken. 
Vermoedelijk is de steen bij de verhuizing 

van het raadhuis naar de Jelgersmakliniek 
in 1999 niet meegegaan, maar afgevoerd 
naar de gemeentewerf. En nu is hij weer 
terug in het raadhuis, veilig in het archief-
depot. 
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De achterpagina van dit tijdschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen halfjaar in beeld te brengen. Dat 
kan van alles zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderij of een briefwis-
seling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubileum. Alles kan In 
Beeld gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

Heeft u ook iets dat u In Beeld wilt brengen? Of heeft u spullen, documenten of andere zaken die u iets vertellen over het 
Oegstgeest van vroeger? Neem dan contact op met de redactie: Peter van Anrooylaan 9, 2343 NB Oegstgeest, of stuur een 
e-mail naar redactie@oudoegstgeest.nl

Gedenksteen uit Berlicum weer 
boven water
Door Herman Oost

In Beeld

Op dinsdag 28 januari jl. zat ik te werken in het 
gemeentearchief toen daar iemand binnen kwam 
met een grote ovale steen in zijn armen. Het 

bleek een medewerker van de gemeente, Leon Vlasveld, 
te zijn die de steen kwam brengen. Zijn collega, Gert-Jan 
Thijsen, had deze gevonden bij het opruimen van het 
archief op de gemeentewerf. Omdat op de steen 1945 
staat, bracht Gert-Jan hem naar Leon, die consul is van 
de Oorlogsgravenstichting Oegstgeest. Op de steen staan 
verder de namen en de gemeentewapens van Berlicum 
en Oegstgeest en de naam van de maker ‘Porceleinbak-
kerij van Woerkom Berlicum’. Leon ging op onderzoek 
uit en vond op internet een krantenknipsel uit 1945 over 
een bezoek van kinderen uit Berlicum aan Oegstgeest 
gedurende de winter van 1945/1946. Conclusie was dat 


