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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot: In deze rubriek worden alleen die straatnamen behandeld die op een of ande
re manier samenhangen met de geschiedenis van Oegstgeest. 

JAN HENDRIK OORTBRUG 

Deze fiets- en voetgangersbrug over het Oegstgeester kanaal is 
genoemd naar de sterrenkundige prof. dr. J.H. Oort , een 
internationaal beroemde inwoner van Oegstgeest. 

Prof. Or. J. H. Oort 

Jan Hendrik Oort werd op 28 april 
1900 in Franeker geboren. In 
verband met de benoeming van zijn 
vader tot geneesheer-directeur van 
Rhijngeest (de latere Jelgersma
kliniek), verhuisde hij al op heel jonge 
leeftijd naar Oegstgeest. Hij 
studeerde sterrenkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen, werkte 
enige tijd aan de Yale-sterrenwacht 
in New Haven, Conn. (USA) en 
vervolgens aan de Leidse 
sterrenwacht. In 1926 promoveerde 
hij tot doctor in de wis- en 
natuurkunde op een onderzoek naar 
sterren met hoge snelheden. 
Oort was geen man die met 

OUDENHOFLAAN 

telescopen de hemelkoepel afzocht 
naar nieuwe verschijnselen. Veeleer 
was hij een denker, die de verklaring 
zocht van de waarnemingen die op 
zijn bureau kwamen. En als zodanig 
heeft hij zich verdiept in bijna alle 
deelgebieden van de astronomie, 
met een wonderbaarlijke 'feeling' 
voor wat een doorbraak zou kunnen 
worden in het wetenschappelijke 
inzicht op zijn gebied. Dat bezorgde 
hem al spoedig een grote 
bekendheid. 
In 1945 werd Oort directeur van de 
Leidse Sterrenwacht, welke functie 
hij bekleedde tot zijn emeritaat in 
1970. Daarna kon hij zich, zonder 
bestuurlijke beslommeringen , nog 
jaren geheel aan de wetenschap 
wijden . Op 5 november 1 992 is hij 
overleden . 
Hij werd geëerd met tal van 
eredoctoraten en onderscheidingen 
en met geldprijzen, die voor een 
groot deel terecht kwamen in een 
naar hem genoemd fonds dat het de 
Leidse Sterrenwacht mogelijk maakt 
internationaal vermaarde 
astronomen uit te nodigen. De 
gemeente Oegstgeest eerde hem 
door zijn naam te verbinden aan een 
brug over het kanaal. 

Genoemd naar de Ouden Hof, een voormalige hofstede, destijds 
eigendom van de Heren van Oegstgeest. 
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Toen in 1452 ten behoeve van een 
soort onroerende-zaakbelasting een 
woningregister van Oegstgeest en 
Poelgeest werd aangelegd, 
verkeerde de Ouden Hof al in 
vervallen staat. De Heren van 
Oegstgeest woonden ook al geruime 
tijd niet meer in Oegstgeest; het 
oorspronkelijke geslacht Van 
Oegstgeest was in 1320 al 
uitgestorven. 

Het Oude Half 
Een aanwijzing voor de plaats waar 
deze hofstede heeft gelegen, vinden 
we in de naam van een stuk land dat 
tot 1615 eigendom was van de 
Heren van Oegstgeest. In 1615 
werden de landerijen van de Heren 
van Oegstgeest, samen met de 
heerlijke rechten, gekocht doer de 
stad Leiden. Vrijgemaakt van de 
leenhorigheid, werd het grondbezit 
vervolgens voor het grootste deel 
aan de meest biedenden verkocht. 
Zo ook de bedoelde "campe lants", 
die in de overdrachtsakte van 6 
november 1616 werd aangeduid als 
~ het Oude Hoff". Het was een vrij 
groot perceel (5 morgen 88 roeden, 
d .i. 4,4 ha) met een opvallende, 
afwijkende vorm, zoals blijkt uit de 
kaart die de landmeter Mr. Jan 
Pietersz. Dou van de te verkopen 
percelen had gemaakt. (Zie de 
bijgaande tekening, vervaardigd op 
basis van de genoemde kaart.) 
Tot in onze eeuw heeft dit stuk land 
dezelfde begrenzingen behouden als 
op de kaart van Dou. Dit is 
bijvoorbeeld nog goed te zien op een 
luchtfoto van Oegstgeest uit 1954, in 
de handel gebracht door Robas bv. 
Wat heel verrassend is op deze foto 
(evenals trouwens op eerdere 
luchtfoto's van dit gebied). is dat bij 
aandachtige beschouwing vage 
concentrische cirkels te zien zijn op 
het meest noordelijke deel van het 
perceel. In het veld moeten ze 
nauwelijks zichtbaar zijn geweest, 
maar een luchtfoto verraadt dikwijls 
veel van de bodemgeheimen. 
Die geheimzinnige cirkels leidden in 
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1940 tot een kleinschalig 
archeologisch onderzoek. Daarbij 
werden de resten aangetroffen van 
drie concentrische grachten, 
gescheiden door met zand 
opgehoogde en begroeide wallen. 
Ze omsloten een middenterrein van 
niet meer dan 20,5 meter doorsnee. 
Het hele complex heeft een 
middellijn van circa 150 meter. In de 
grachten werd wat aardewerk 
gevonden, o.a. enkele kannetjes uit 
de 12e tot de 14e eeuw. Aan de 
binnenzijde van de binnenste gracht 
trof men overal baksteenpuin en ook 
hele bakstenen aan. Dit geeft 
aanleiding om te vermoeden dat hier 
een ringmuur heeft gestaan. Daarvan 
zijn echter geen fundamenten 
gevonden. Mogelijk was het 
middenterrein verhoogd tot een 
vliedberg die later is afgegraven. 

Tegenwoordige situatie 
Deze plaats, die zoveel eeuwen de 
herinnering aan de Ouden Hof 
bewaarde, vinden we in de 
legenwaardige situatie tussen het 
winkelcentrum Lange Voort en het 
wipwatermolentje. Bij de aanleg van 
het plantsoen aan de Irislaan zijn uit 
de voormalige grachten ook weer 
scherven en een kruikje te voorschijn 
gekomen, alsmede de goed 
bewaard gebleven houten jukken 
van een middeleeuwse 
toegangsbrug. 
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Tekening naar de kaarl van Jan Pz. Dou van de landenïen die in 1616 door de Stad Leiden 
werden verkocht, waaronder het perceel B genaamd Het Oude Hof!. (Originele kaart in Ge
meentearchief Leiden, Prentverzameling, nr. 80506. Sloten en perceelscheidingen zi}'n op deze 
kaart alleen ingetekend in het gebeid dat eigendom was van de Stad Leiden. 

De Oudenhofpolder 
Ook de naam van de polder die 
enige eeuwen door het molentje 
werd bemalen, hield de herinnering 
aan de Ouden Hof levend. In de 
eerste helft van de 17e eeuw immers 
werd het Hofbrouck in twee 
gedeelten ingepolderd, de Oude
Hofdijkse polder en de Binnen
Hofdijkse polder. In 1674 werden 
deze samengevoegd en sindsdien 
sprak men van de Oudenhofpolder. 
De bouw van de "Bloemenbuurt" in 
deze omgeving betekende het einde 
zowel voor "de campe lants 
genaemt het Oude Haft" als voor de 
polder Oudenhof. De Oudenhoflaan 
mocht hun taak overnemen om een 
herinnering te zijn aan de hofstede 
die ooit de versterkte woonplaats 
van de Oegstgeester landadel moet 
zijn geweest, maar die we dus niet 
ter plaatse van deze laan moeten 
zoeken ... 
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Literatuur: 
Wc. Braat, De Ouden-Hofte 
Oegstgeest. Leidsch Jaarboekje 33 
(1941),94-104. 
Wc. Braat, Nogmaals de Oudenhof te 
Oegstgeest. Leids Jaarboekje 54 
(1962), 37-39. 
L.F. Texeira de Mattos, 
De waterkeeringen, waterschappen en 
polders van Zuid-Holland, deel I, afd. 
1. Het hoogheemraadschap van 
Rijnland. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1906. 

PAEDTSlAAN 

Genoemd naar de leden van de familie 
Paedts die tussen 1643 en 1750 
eigenaren waren van het landhuis 
Abtspoel. Het in de 15e eeuw door 
Willem van Mathenesse gebouwde 
huis Abtspoel (zie dit tijdschrift, 1 e jrg .. 



nr. 1, februari 1989, p . 5-6) werd in 
1643 door Jacob van 8rouchoven 
verkocht aan zijn collega
burgemeester van Leiden Wil/em 
Paedts (ca. 1596-1669). De familie 
Paedts (de spelling wisselt) woonde 
aan het Rapenburg in Leiden, in het 
huis waarin nu het Kantongerecht is 
gevestigd. Na het overlijden van 
Willem, werd zijn zoon Camelis Paedts 
eigenaar, in 1685 opgevolgd door 
opnieuw een Me Willem Paedts (1665-
1740). Deze laatste liet Abtspoel 
verbouwen en uitbreiden. Het huis 
kreeg bij die gelegenheid een nieuwe 
gevel. Mr. Willem Paedts liet Abtspoel 
na aan zijn neef Mr Wil/em Jaczn. 

POELGEESTERWEG 

Paedts (1688-1750), 'veertigraad' in 
de Stad Leiden, die voordien woonde 
op de buitenplaats Blijgeest aan de 
Heerewegl Achterweg in Oegstgeest 
(zie dit tijdschrift , 6e jrg., nr. 1, februari 
1994, p. 13-16). Na zijn dood bleef het 
huis wel in de familie, maar was het 
geen Paedts meer op wie de 
eigendom overging. Nicht Adriana 
Barbara Sluyskens geb. van 
Cruyskercken werd in 1750 de nieuwe 
eigenares. 

Literatuur: 
E Pefinck, Abspoel. 
Leids Jaarboekje 55 (1963), 131-140. 

Genoemd naar de vroegere buurtschap Poelgeest rond kasteel Oud
Poelgeest. 

De naam Poelgeest wordt al genoemd 
in een lijst van goederen van de 
bisschop van Utrecht uit 960. Het gaat 
dan om enig land en water in de 
omgeving van de Leede met een villa 
(een boerenhoeve). 
Later (14e-15e eeuw) komen we 
Poelgeest in archieven tegen als 'het 
huis te Poelgeest' met de omringende 
landerijen, door de burggraaf van 
Leiden in leen gegeven aan leden van 
de adellijke familie Van Alkemade, die 
daarom regelmatig ook de naam Van 
Poelgeest gebruikte. 
In het woningregister van 1452 wordt 
Poelgeest al als 'vervallen' vrijgesteld 
van de verponding. Wel is er rond het 
kasteel een buurtschap ontstaan, die 
in 1544 vijf boerenwoningen telt. Door 
de eeuwen heen is de naam Poelgeest 
vooral voor deze buurtschap in gebruik 
gebleven. 
Behalve als landgoedlkasteel, als 
familienaam en als buurtschap, komen 
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we Poel geest overigens ook tegen als 
lage heerlijkheid. Aan de kasteelheer 
kwam aanvankelijk een zekere 
rechtsmacht toe over het hem in leen 
gegeven gebied, zowel op het punt 
van regering (uitvaardigen van 
verordeningen, benoemingen van 
ambtsdragers) als van rechtspraak in 
eenvoudige zaken. In de 14e eeuw 
werden de 'dingbanken' van 
Oegstgeest en Poelgeest echter al 
verenigd, en in 1625 werden de beide 
heerlijkheden samengevoegd tot 'de 
hoge of vrije heerlijkheden van 
Oegstgeest en Poelgeest' . 

Literatuur: 
S.J. Fockema Andreae, 
Middefeeuwsch Oegstgeest. 
Tijdschn'ft voor Geschiedenis 50 
(1935), 256-275. 

G. 0. M Schwencke 



VAN WOONHUIS TOT .... .. 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aanvull ing op aflevering 19 in het vorige tijdschrift . 

Bij "Bronnen" staat vermeld: H.J. van Abswoude. Dit is de naam van de 
firma. Onze bron was CAP. van Abswoude. 
Bertus van Abswoude begon zijn zaak in het ouderl ijk huis aan de Dorps
straat. Later - toen de zaak uitgroeide - vestigde hij zich op de hoek Ter
weeweg/ Emmalaan. Zoon Kees nam de zaak over en verhuisde enige 
jaren daarna weer terug naar de Dorpsstraat. waar hij de zaak kon uit
breiden met een winkel. Hier is de firma nog steeds gevestigd. Ook de 
derde generatie is hier nu werkzaam. 

Aflevering 20 

Deze aflevering brengt ons naar het 
eind van de Dorpsstraat, het eind 
van het Oude Dorp, vlak voor de 
kanaalbrug . Op de foto - zo 'n 100 
jaar geleden gemaakt - ziet u links 
het 'laagje', in de volksmond 'het 
laachie' . Dit stukje Oegstgeest was 
wel zeer apart. Niet alleen links ligt 
de bebouwing lager dan de weg, 
ook rechts is dat nog steeds het 
geval. De verklaring hiervan is, dat 
rond 1845 het Oegstgeesterkanaal 
gegraven werd. Voor die tijd was er 
op deze plaats een brugje over de 
Pastoorswetering, die daar in de 
Vliet liep. gevolgd door een brug 
over de Vliet, een soort wetering die 
van de Rijn bij Katwijk via Rijnsburg 
en Oegstgeest naar de Achterpoel in 
Warmond liep. Een stukje van die 
Vliet bestaat nog. het Leidse Gat. te 
vinden bij het begin van de 
Erasmuslaan. Het 
Oegstgeesterkanaal werd gegraven 
als afwateringskanaal bij de 
drooglegging van de 
Haarlemmermeer. Het brugje over de 
Pastoorswetering heette de 
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Sluisbrug. omdat onder de brug 
sluisdeuren waren aangebracht, die 
bij hoog buitenwater gesloten 
konden worden om onderlopen van 
de Kamphuizerpolder te voorkomen. 
Dit brugje werd overkluisd. De brug 
over het nieuwe kanaal werd hoger 
dan de brug over de Vliet zodat de 
'oprit' verhoogd moest worden. Zo 
ontstond het ·Iaachie·. Op de eerste 
foto ziet u nog de leuning die de 
dorpelingen belette in de 
Pastoorswetering te vallen. Links van 
de lantaarnpaal ziet u een iets 
vooruitstekend huis met puntdak. 
Dat was Dorpsstraat 88. Dirk den 
Hollander kwam er in 1892 te 
wonen. Via zijn zonen Kees, Jan, 
Piet en Dammes werd hij de 
stamvader van de Oegstgeestse Den 
Hollanders. Dirk woonde er tot eind 
1943. Na zijn dood werd het huis 
gesplitst en woonde in het 
achterstuk nr. 88a de familie H. 
Juffermans. Zoon Jan, tekenaar en 
schilder, maakte de tekening van het 
vooraanzicht van het 'Iaachie' , die 
op blz 8 (iets verkleind) is afgedrukt. 



De Juffermansen bleven op 88a 
wonen tot mei 1965. In het voorstuk 
bleven Den Hollanders wonen tot eind 
1966, o.a. zoon Piet en kleinzoon 
Joop. In het aangrenzende nr. 90 
woonde vanaf 1933 de familie C. van 
Steijn. Op nr. 92 woonde Gerrit Star, 
baasknecht bij bollenkweker Dirk 
Lubbe. Hij woonde hier van 1946 tot 
augustus 1966. Toen verhuisde hij 
naar 88 en overleed een jaar later. Nr. 
94 werd bewoond van 1905 tot 1961 
door Jan van Ees. In 1962 betrok J. 
de Wagt het pand en woonde er tot 
eind 1965. Op nr.96 woonden 
afwisselend enige zoons van Jan van 
Ees. De laatste bewoner, Karel van 
Ees, vertrok in maart 1960. Daarna 
werd het pand nog als bedrijfsruimte 
gebruikt door J. de Wagt van nr. 94 . 
Het laatste huis nr. 98, aan het kanaal 
werd bewoond door H. van Steijn 
vanaf 1937. Voordien had hij al 53 jaar 
op nr. 96 gewoond . Na zijn dood 
betrok G. van Leyden het huis. Hij 
woonde er van mei 1951 tot 
december 1959. In 1968 werden de 
panden van het 'Iaachie' gesloopt, 
zoals veel karakteristieke gebouwen in 
Oegstgeest in d ie jaren gesloopt 
werden . Het zou - na restauratie-
een ideaal onderkomen geweest zijn 
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voor een Oudheidkamer. 
Tegenwoordig siert Heeregeest deze 
hoek. 

Bronnen: 

Maria Fehmers-Schlatmann 
Wout Kappers 

Bijdragen tot de Geschiedenis van 
Oegstgeest door J. W van Varik 
Gemeentearchief Oegstgeest 
Oe heer T. van Steijn 
Oe heer G. den Hof/ander 
Oe heer J. oofferhoff 

Herkomst foto 's: 
- 7 + 2: archief Oud Oegstgeest; 
- tekening: J. Juffermans 
- 4: fo to W Kappers 



UIT HET FOTO-ALBUM VAN ... 

De Vereniging Oud Oegstgeest uit de collectie pas verworven oude 
prentbriefkaarten 

ViIIl\.Pnrk. - Ol::GSTGnST bij ]~eiden. 

Bond shûlcl A. X. W. B. 

Deze ansicht is nooit verstuurd. De achterzijde is niet beschreven. Mogelijk heeft deze ansicht 
een verslag van een fiets tocht gei1lustreerd. In het pas geopende "Het Witte Huis~ kon in 1902 
ook al worden geluncht! 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In het oud-archief van de gemeente 
Oegstgeest bevinden zich 
vanzelfsprekend veel stukken waarin 
het "huis der gemeente' genoemd 
wordt. Zowel van het oude raadhuis 
of rechthuis aan de Wyttenbachweg 
(vroeger Achterweg) , van het 
gemeentehuis aan het 
Wilhelminapark als van de 
voorgeschiedenis van het huidige 
gemeentehuis aan de 
Rhijngeesterstraatweg zijn 
interessante gegevens bewaard 
gebleven. 
Het was vroeger gebruikelijk om bij 
het aantreden van een nieuwe 

schout, baljuw, maire of 
burgemeester lijsten op te maken 
van de zaken die de nieuwe 
ambtsdrager van zijn voorganger 
overnam. De hier afgedrukte 'lijst van 
goederen behorend tot de inventaris 
van het rechthuis' is blijkens een 
notitie op de achterzijde opgemaakt 
in 181 1. Waarschijnlijk is het 
aantreden van Gijsbert Johan 
Hoppesteijn als maire van 
Oegstgeest op 5 december 181 1 de 
aanleiding voor de vervaardiging 
geweest . 

Carla de Glopper-Zuijderland 

Lijst der goederen behorende aan het regthuis te Oegstgeest 

In het kamertje 

een kast, 
daarin 85 porseleyne borden 
11 deto schaaltjes 
6 dieto boterschotels 
3 dieto visschootels 
26 dieto bakjes en 30 kopjes 
2 witte trekpotten 
1 dieto spoelkom 
2 dieto suykerkommitjes 
2 dieto peperbosse 
2 dieto mostertpotjes 
1 haute en een kopere kandelaar 
1 dieto rasp 
16 wijnkelken 
3 bekers 
24 kelken, different in soort 
2 karaffe 
1 kopere koffiekan 
1 verlakte dieto 
2 blikke komfoorte 
4 tinne kandelaars 
2 dieto bekers 
1 dieto toebakspot 
3 dieto schootels 
4 dieto schaaltjes 
2 inktkokers 
1 al ie en azijn zervies 
18 tinne lepels en 12 suykerlepeltjes 
18 vorken 
14 messen met geele heften 

10 

6 dieto met zwarte heften 
2 snuyters met bakjes 
2 verlakte schenkblaatjes 
2 kopere schenkketels 
3 dieto komfoorten 
1 kannitje met een tin deksel 

2 tafelakens 
20 sarevetten eene handoek 

alle diffekt 
4 stoele met biese matten 
1 houte stoel 
2 tafels 



In de regt kamer 

19 stoele met Iedere zittinge 
2 tafels waar één van is met 

groen kleed 
1 blaasbalk 
1 tang 
1 spiegel 

In het voorhuis 

1 kasle 
1 kist 
1 brandspuyt, daarbij 
12 Iedere emmers en 
8 lantarens 

Op de solder 

12 stoele, alle diffekt en onbruykbaar 
4 houte kisjes 
1 lantmeetersketting 
2 kopere ketels 
1 dieto waterketel 
1 dieto braadpan 
1 aarde pan met een koper deksel 
2 kopere schuymspane 
1 eysere rooster 
1 losse tafel met twee schragen 
1 lessenaar 
2 wimpels en een vlagge 
1 blik 
8 stoelkussens, alle diffekt 

en onbruykbaar 

en verders eeniege spuIIe 
behorende tot de Justietie 

Een foto uit 7893 van het oude raadhuis of rechthuis aan de Wyttenbachweg. 
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WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 

Onder deze titel start de redactie een nieuwe rubriek 

In ons foto~en prentbriefkaartenarchief bevinden zich onbekende afbeeldingen. Dat 
wil zeggen: de redactie weet niet waar sommige foto's precies genomen zijn of uit 
welke tijd deze plaatjes stammen. 

De vraag is nu: Weet u het? 

Mocht U iets herkennen of weten van bijgaande prentbriefkaart, stuur uw reactie 
dan voor 1 augustus 1999 aan: 

Ver. Oud Oegstgeest 
pl a Laan van Alkemade 1 
2341 LJ Oegstgeest 

In het a.s. oktobernummer wordt u op de hoogte gesteld van de binnengekomen 
reacties. 

S 1/ 
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Voorz/ïde 
van ansicht. 

Achterzijde 
van zelfde 
ansicht. 



DE PARACHUTE LANDING OP 5 DECEMBER 1944 

Veel oudere Oegstgeestenaren zullen zich nog heel goed kunnen 
herinneren hoe in de ochtend van 5 december 1944 een parachute 
boven Oegstgeest verscheen. Daaronder hing een Amerikaanse 
piloot, die snel daalde en verkleumd van de kou, tegen een raam op 
de eerste verd ieping van Huize "Wijnstok" sloeg en tenslotte daar 
zijn landing voltooide. Dit pand bevond zich op de hoek van de de 
Kempenaerstraat en Warmonderweg. De vanuit het westen komende 
parachute was door veel inwoners opgemerkt en was natuurlijk een 
niet alledaags evenement. Iedereen wilde wel dolgraag weten waar 
deze parachute nu uiteindelijk terecht zou komen . 

• 

iI -

o..,g Igc" ,t '"lr.I'> "u .. 1''''''9'''''' 
H"l l o m" , Cl! W """~",hl'JI t>'I L,,·,I<-n 

Pand Huize ~Wijnstok" hoek de Kempenaerstraat-Warmonderweg, waar de parachute op 
5 december 1944 neerkwam. Dit pand droeg voorheen de naam "Nieuw Poelgeest ~. 

De opname dateert uit 19' 5 (Foto-archief vereniging ~Oud Oegstgeest~). 

Henk de Jong, die met zijn gezin 
woonde op de Terweeweg 79, had 
het hele gebeuren ook gezien en 
schrijft later aan zijn ouders die in 
Zwolle wonen, 'Angstig gezicht om 
iemand met een geweldige snelheid 
uit de lucht op je te zien afkomen' 
en even verder . een mens in een 
groen pak en een mens die angstig 
kijkt, omdat hij ziet dat een muur niet 
ontweken kan worden. Dood? Nee 
hij bleek ongedeerd te zijn, wonder 
boven wonder'. 
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Om het pand verzamelden zich al 
snel veel mensen en direct waren er 
een aantal hulpverleners. 
Een poging te ontsnappen via een 
verzetslijn zou zinloos zijn. Ook de 
Duitsers hadden immers het tafereel 
allang waargenomen. 
Kort daarop werd de versufte piloot 
door de Duitse militairen afgevoerd. 
'Een massa mensen, die uitbundig 
juichten toen de man wuifde bij het 
instappen. De 'beschermers' trokken 
direct de revolvers, maar schoten 



niet' vervolgde Henk de Jong zijn 
brief. 

Wie was nu deze piloot en wat was 
de reden van deze voortijdige 
landing? 

In de ochtend van 5 december t 944 
waren er vanuit een groot aantal 
vliegvelden in het oostelijk deel van 
Engeland, zeer veel vliegtuigen 
opgestegen die allemaal deel uit 
maakte van de Amerikaanse "8th Air 
Farces". Vanaf deze bases 
vertrokken 586 bommenwerpers 
van het type B 17 en B 24, geladen 
met totaal 1305 ton aan bommen, 
ze werden daarbij geëscorteerd 
door niet minder dan 884 jagers, die 
voor de nodige bescherming van 
deze 'bombers' moesten zorgen. 
Deze jagers moesten de vaak 
verraderlijke aanvallen van de Duitse 
jagers afwenden en werden door de 
bemanningen van de 
bommenwerpers "Uttie Friends"{ 
kleine vriendjes) genoemd. Het doel 
was o.a. Berlijn en Munster, De 
Amerikanen gaven er de voorkeur 

aan om deze bombardementen 
overdag uit te voeren, terwijl de 
Engelse R.A.F. liever 's nachts vloog. 
Hierdoor ontstond een 24-hours 
round-the-clock bombing (dag en 
nacht bombarderen). 
Natuurlijk was het altijd weer een 
probleem om deze bijna 1500 
vliegtuigen tot een escorte te 
formeren . Dat ging ook niet altijd 
goed, zo nu en dan vonden er bij de 
'Battle Formation' niet zelden de 
nodige 'crashes' plaats. 
In een van deze jagers van het type 
P-51 B Mustang bevond zich de 2e 
luitenant vlieger Denver Jeff Wood, 
die voor deze vlucht gebruik moest 
maken van een geleend toestel , ook 
een P-51 B Mustang. Zijn eigen 
toestel had een storing en moest 
daarom aan de grond blijven . 
Wood was om 08.50 uur 
opgestegen vanuit de basis Uttle 
Walden in Essex, niet ver boven 
Londen en op een kleine 100 km 
vanuit de oostkust van Engeland. Hij 
maakte deel uit van de 361 ste 
Fighter group en het 374 ste 
Squadron. 

C A SU A [, 'l'Y BE p o n '1' Ai r P u r e e s 
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P . O . W. : 

woon I)enver J ., 2/ Lt . 

5 De ce mb e ,' 191111 
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Li tt l e Wald e n , Esse x '1'n1!C o ff : 

The PJ l o t bai led out vhen e lre en ~ lne b e came 
extremely rough . Crashe .] i nto a n ' tc h " ea r 
t he IlUl r rak a t Valkenburg ne~ r 1. 81 ' ] 0 ". 
Ho lland. 

escor t t o 8erlin , Germal'Y . 
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Schadelvermissingsrapport opgemaakt door de Amerikaanse 8th Air Force. 
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Na nog maar net een paar honderd 
kilometer in zijn een mans P-51 B 
jager te hebben gevlogen ontdekte 
Jeff Wood, nog boven zee, dat de 
motor extreem veel rook 
veroorzaakte. 

Met de kustlijn van Holland al in het 
zicht, besloot Wood, na overleg met 
zijn 'flight commander' op 1500 
meter de jager met zijn parachute te 
verlaten . Een copy van het officiële' 
Casualty Report' van de '8th Air 
Forces' geeft heel duidelijk aan wat 
er nu precies met het toestel die 
morgen gebeurde. 
Een motorstoring, nadat er vooraf 
een 'uitzonderlijke rookontwikkeling' 
was geconstateerd. Het juiste 
tijdstip van de crash was 09.45 uur, 
als locatie een sloot omgeving 
Duifrak bij Valkenburg, aan de 
Voorschoterweg. 
Uit het proces verbaal dat daarna 
werd opgemaakt door de 
opperwachtmeester E.Rous van de 
Marechaussee, gewest Rotterdam 
en post Valkenburg, bleek dat deze 
'opper' zelf het een en ander heeft 
gezien . Hij geeft daarin O.m. aan dat 
, toen door mij het geluid werd 
gehoord van een met grote snelheid 
naar beneden komend vliegtuig en 
'opkijkend zag ik in de richting 

A F S C H R I F T. 

WlRECHJ..USSEEGE\' EST RO'nERDilll . 

ArDECLlilG LEID:::"''1D~RP . 

GROEP SASSENi1EIl.l. 

P0ST VALK31lBlffiG Z.!!; 

Oegstgeest een parachute dalen 
waaraan een mensch hing' en even 
verder 'in de richting Haagsche 
Schouw zag ik een zwarte rookwolk 
van den grond opstijgen'. Dit pas 
later teruggevonden rapport 
bevestigde dan ook dat de P-51 B 
Mustang inderdaad in een sloot. 
naast een stuk tuindersland aan het 
Duifrak, was verdwenen. 
Piloot Denver Jeff Wood had veel 
geluk gehad, net aangekomen 
boven het vaste land en westenwind. 
Boven zee zouden zijn 
overlevingskansen heel wat minder 
gunstig geweest zijn. Na zijn 
arrestatie door de Duitsers werd hij 
afgevoerd naar het gevangenkamp 
Stalag Luft 1 in Duitsland. Dit was 
een van de vele 'Prison Camps' die 
de Duitsers over heel Duitsland 
hadden. Dit krijgsgevangenkamp lag 
in het noorden bij de plaats Barth in 
de omgeving van Rostock. 
Hoewel een gedeelte van ons land al 
was bevrijd, moest het noordwesten 
van Nederland toch nog een 
moeilijke tijd beleven. Ondanks de 
vele verliezen bleven de Duitsers zich 
taai verzetten, voorzover nog 
mogelijk ook in de lucht . Om de 
productielijnen voor de 
oorlogsindustrie in Duitsland te 
vernietigen voerden de geallieerde 

PRiJ CES - v E R :B A A L. 

Op Din3d ag 5 December 1 9~O vier en veer t ig , d~s voorcidduti~ om
str eeks 9 uur en vijf en vucrtiJ minutan, bevond ik : 
EP11R,\I1.I ROUS ; oppor·,"I<lehto.èsster behoorend~ tot opgr;meU,.m pO::lt mij op del. 
Broekwsg te Valkenburg Z.H ., toen door mij het (!;eluid werd I!ehoord van 
een met groote onelheid nnar beneden komend vlier,tuig . Opkijk,md zag i!~ 
da.t in de richtin~ O~GutG0p.st een p~rcchute dn:l l do wn~rl.l~t.n een mp.n:'leh 
hina. Tevens zeG ik in d~ riehtin{!; H.3D.gsche Schouw een zwarte rookwolk 
vun den arond opot:ijglln . Ik ber,at mij dnnr;l.I~en en hoerde dat in een oloot 
t :!rzijde von uen perceel tuinlllll.d ean het Duifrak t e Valkenburg Z. I! . een 
vli egtuig Vlaa neel'Geatcrt . Ter plaatse p:ekomen . zak i k on het 1 lll1d eenige-

Aanhef van het proces-verbaal, dat de opperwachtmeester van de Marechaussee E. Rous 
opmaakte op 12 december 1944. 
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Een P-S 7 B Mustang jager waarmee Oen
ver Jeff Wood op 5 december 7944 vloog. 

'Air Forces' regelmatig dag- en 
nacht bombardementen uit op de 
belangrijkste oorlogsindustriesteden 
in Duitsland. Op die 5e december 
kwamen er 12 bommenwerpers en 
17 jagers niet meer terug, waarvan 
de P51 B Mustang van Wood er een 
was. 
Lange tijd was men er vanuit gegaan 
dat het neergestorte toestel in 
Valkenburg een Engelse Spitfire was, 
totdat de Stichting 'CRASH' (Crash 
Research in Aviation Society 
Holland), een enthousiaste groep 
vrijwilligers uit de omgeving van 
Hoofdorp, het nodige 
onderzoekswerk had gedaan. 
Het was inderdaad geen Engelse 
Spitfire, maar een Amerikaanse P-51 
Mustang die op 5 december 1944 
daar was neergestort. 
Nadat de locatie met behulp van een 
detector exact was gelokaliseerd 
werd op zaterdag 19 en zondag 
20 oktober 1991 door enige leden 
van de groep CRASH getracht het 
toestel te bergen, nadat hiervoor 
door de eigenaar van de grond 
toestemming was verleend . 
In twee dagen werden veel 
restanten van de P-51 Mustang 
gevonden, waaronder het 
boordgeschut bestaande uit vier .50 
inch mitrailleurs. 
Verder propellerdelen, rompstukken, 
de helft van het onderstel en een 
klein gedeelte van de cockpit. Het 
bijzondere daarbij was de vondst van 
de cockpitrail, het gedeelte waarop 
in ieder jachttoestel door middel van 
kleine cirkels met daarin een 
hakenkruis, het aantal neergehaalde 
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tegenstanders, als jachttrofee, was 
aangeven. 
Op deze cockpitrail, te zien in het 
museum van de Stichting CRASH te 
Abbenes, troffen we een groot aantal 
van deze cirkels met hakenkruisen aan. 
Tot grote teleurstelling van de 
vrijwilligers van 'CRASH' zag men 
geen kans de zware Roli-Royce 
motor en een groot gedeelte van de 
cockpit te bergen. 
De eenvoudige middelen maakte dat 
toen niet mogelijk, omdat motor en 
cockpit naar bijna 8 meter diepte 
waren weggezakt. Men moest 
helaas besluiten deze belangrijke 
onderdelen definitief in de grond 
achter te laten. 
Na de berging in 1991 van een 
gedeelte van de P-51 B, bleef de 
stichting CRASH met de vraag 
achter hoe het de piloot na zijn 
arrestatie was vergaan en of hij nog 
in leven was. 
Na een aantal tevergeefse pogingen 
in Amerika, gelukte het CRASH in 
1996 tenslotte toch via de nodige 
contacten, het een en ander te 
achterhalen. Daaruit blijkt dat Denver 
Jeff Wood op 1 7 augustus 1920 
werd geboren in de plaats Voca in 
Texas. 
Aanvankelijk wilde hij leraar worden 
maar op 21 jarige leeftijd besloot hij, 
na de laffe aanval op Pearl Harbour 
in 1941, een vliegeniersopleiding te 
volgen die hij in 1943 voltooide. 
Als instructeur kwam hij op de US 
Army Airforce Airbase in Marana 
Tuscon, maar al spoedig bleek er 
een grote behoefte te bestaan aan 
vliegtuig- bemanningen, die vanaf 
Engeland in Geallieerd verband 
locaties in Duitsland en de bezette 
gebieden moesten aanvallen. In een 
brief die hij op 25 oktober 1944 naar 
zijn meisje Miriam Sirmans in Arizona 
schreef is hij erg enthousiast over zijn 
verblijf en het vliegen met de 
Mustangs in Engeland. 
Honderden P-51B Mustang jacht
toestellen werden in het voorjaar 
van 1944 vanuit Amerika per schip 
naar Engeland vervoerd en voor 



deze tocht overzee van een 
beschermende laag voorzien. 
Eenmaal in Engeland aangekomen 
werden deze toestellen in Filton bij 
8ristol, door een speciale 'crew' 
weer vlieggereed gemaakt. 
Bij toeval ontdekte CRASH een foto 
die is gemaakt tijdens de 
assemblage van de P-51 8 met als 
registratie nummer 42-106695, het 
toestel waarmee Wood die dag 
vloog. 

Op 2 januari 1945 ontving vriendin 

"H"~' ,~ .... >-- ....... ,-JrilF?;~~b 
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Kopie van de kaart die Jeff Wood 
verstuurde vanuit z/in gevangenkamp 
Sta/ag Luft 1 in Barth bij Rostock. 
(fotocopy CRASH). 

Miriam van Jeff's oudere broer een 
telegram met de tekst 'Jeff missing 
in action over Holland since 
december 5th. Received letter 
follows soon Love, Jackey' . Jeff 
wordt sinds 5 december vermist 
tijdens actie boven Holland. 
Ontvangen brief volgt spoedig. 
Groeten, Jackey. 

Gelukkig kwam er daarna op 27 
januari wat meer duidelijkheid van 
het War Department waaruit bleek, 
dat Jeff 'nog in leven is ergens in 
een ziekenhuis in Europa' . 

Kort hierna ontving vriendin Miriam 
een kaart gemerkt als 
'Kriegsgefangenpost' en verzonden 
door de 2nd Lt.Denver J'wood, 
gevangen nummer 6829 en 
gedateerd 10 januari 1945. 

17 

Toch bleef er na dit hoopvolle teken 
van leven nog veel onzekerheid bij 
de familieleden bestaan. Tot 13 mei 
bleef Jeff nog in het gevangenkamp 
en pas op 25 mei kwam er een 
telegram van het Roode Kruis dat 
Jeff onderweg was naar huis. 
Eenmaal terug kreeg Jeff, nadat hij 
inmiddels was getrouwd op 14 juli 
1945, na een strenge selectie een 
functie bij de Amerikaanse 
luchtmacht. In 1962 promoveerde hij 
tot luitenant-kolonel en op 1 februari 
1971 ging Jeff Wood met pensioen 
na een imposante militaire loopbaan 
van bijna 29 jaar, inclusief een 
periode in Vietnam. 
Voorzover bekend leeft Jeff Wood 
nog en verblijft hij momenteel, samen 
met zijn vrouw Miriam in een 
verzorgingshuis, omdat zijn 
gezondheidstoestand niet meer 
optimaal is. 

Bert Driessen 



Bronnen: 

mondelinge en visuele informatie van 
de heer AJ.Kloots Jr te Alphen a.d. 
Rijn 

'Hier is alles rustig, alleen. 
Een briefwisseling in het laatste 
oorlogsjaar, bewerkt door WH. de 
Jong. 

Luchtoorlogmuseum CRASH 1940-
1945 te Abbenes. 

Verzamelde rapporten door J.A Hey 
te Hengelo (Ov) 

'ContraiIs " een 3 maandelijkse 
uitgave van Crash Research in 
Aviation Soceity Holland 6e jaargang 
nr 1 artikel J.A.PM. Springintveld 

'Uttle Friends', a pictorial history of 
the 361st fighter group in world war 
/I, by Steve Gotts. 

, Eighth Air Force' Mighty Eight War 
Oiary, by A Freeman. 

Schriftelijke informatie van 
J.APM. Springintveld CRASH. 
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Jeff Wood en zijn vrouw Miriam Sirmans 
bij hun huwelijk op 14 juli 1945. 


