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Laten we in dit jubileumjaar, waarin wij 

75 jaar vrijheid mogen vieren, even stil-

staan bij de mensen die de oorlogsjaren 

bewust hebben meegemaakt.

Zij die hun voetstappen hebben achter-

gelaten in de kantlijn van de geschiede-

nis van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij 

logischerwijs de herinneringen door de 

jaren heen zijn vervaagd, maar het ver-

lies van dierbaren nog vaak vers in het 

geheugen ligt.

De opgroeiende tieners van toen met hun 

eigen denkbeelden en idealen. Zij had-

den begin jaren veertig nooit kunnen be-

denken dat zij in deze fase van hun jon-

ge leven zo hard geconfronteerd zouden 

worden met de systematische wreedhe-

den van de Duitse bezetter. Gedurende 

de oorlogsjaren werden zij door de Duitse 

bezetter doelbewust geconfronteerd met 

het maken van onmogelijke keuzes.

Degene die ‘ondergronds’ gingen en zich 

zo in dienst stelden van anderen. Zij die 

met gevaar voor eigen leven (Joodse) 

onderduikers hielpen aan een veilige 

schuilplaats en eten. Leden van de ver-

schillende verzetsgroepen die contacten 

onderhielden met binnen- en buiten-

landse organisaties. Zij die de kennis 

hadden om de benodigde documenten 

zoals stamkaarten en legitimatiebewij-

zen voor anderen te vervalsen. 

Jonge mannen en vrouwen die als koe-

rier op de fiets illegale kranten en pam-

fletten rondbrachten in Leidschendam 

en Voorburg.

Burgers die probeerden om te gaan met 

hun toenemende angsten, en soms 

noodgedwongen (uit veiligheidsoverwe-

ging) voor langere tijd afscheid moesten 

nemen van hun dierbaren familieleden 

en vrienden. 

In deze speciale jubileumuitgave van 

Erf Goed Nieuws staan we als eerbetoon 

even stil bij deze generatie. Aan de hand 

van archief en fotomateriaal proberen 

wij een beeld te schetsen van het leven 

en werken in deze oorlogsjaren.
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Het toenmalige kabinet De Geer II had in 

1939 nog de volle overtuiging dat Neder-

land neutraal zou blijven. In het Leidsch 

dagblad van 4 september 1939 lezen we 

een uitgebreide proclamatie over deze 

beoogde neutraliteit. 

De Nederlandse bevolking is van veel re-

geringsmaatregelen niet op de hoogte.                                   

De overheid probeert paniek te voor-

komen, en roept haar ingezetenen op 

de kalmte te bewaren en rustig bij hun 

gewone bezigheden te blijven. Maar het 

kabinet de Geer II neemt uit voorzorg wel 

het besluit voor een algemene mobilisa-

tie. Tussen 24 augustus 1939 en 10 mei 

1940 werden 400.000 manschappen on-

der de wapenen geroepen.  

Met een zelf gefingeerd grensconflict 

valt Duitsland in september 1939 Polen 

binnen. Twee dagen later verklaren En-

geland en Frankrijk, als bondgenoten 

van Polen, Duitsland de oorlog. Dit cru-

ciale moment en het misverstand dat 

Nederland volgens de Duitse autoriteiten 

betrokken zou zijn bij een gezamenlijke 

aanval op het Ruhrgebied, het hart van 

de Duitse industriële oorlogsproductie, 

zou voor Nederland onherroepelijk lei-

den naar een oorlog met Nazi-Duitsland. 

De Tweede Wereldoorlog was voor Neder-

land vanaf dat moment een onherroepe-

lijk feit.

In hetzelfde Leidsch Dagblad wordt de 

verraderlijke overval van Duitsland ge-

76

Leidsch Dagblad, vrijdag 10 mei 1940. 

Bron: collectie Idsard Bosman

Algehele mobilisatie

noemd en door Koningin Wilhelmina 

met een proclamatie streng veroordeeld.
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Burgemeesters in oorlogstijd
Na het overlijden van burgemeester Kei-

zer in april 1940, neemt wethouder De 

Koning zijn taken als burgemeester tij-

delijk waar. Hij is als waarnemend bur-

gemeester niet gerust op hetgeen nog 

komen gaat, hij vraagt zijn ingezetenen 

niet het recht in eigen hand te nemen 

en daarom alle vuurwapens zo spoedig 

mogelijk in te leveren. De burgers van 

Leidschendam geven gehoor aan deze 

oproep en leveren gezamenlijk zestig ge-

weren, pistolen en revolvers in.  

Op 10 mei 1940, bij het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog, was de heer Ban-

ning nog burgemeester in Tubbergen 

in Overijssel. Zoals in veel gemeenten 

werden burgemeesters al spoedig na 

aanvang van het Duitse bewind vervan-

gen door NSB-burgemeesters. Zo ook in 

Tubbergen. De kasteelheer aldaar, een 

nazi, kreeg de post van burgemeester en 

de heer Banning moest noodgedwongen 

vertrekken.

Op 18 september 1940 werd de heer Ban-

ning in Leidschendam benoemd. Op 4 

oktober van dat jaar volgde zijn officiële 

installatie als burgemeester. Het gezin 

betrok de in 1920 gebouwde ambtswo-

ning aan de Leidschekade 3. De bene-

denverdieping was voorzien van een ka-

mer en suite, bestaande uit een salon en 

eetkamer voorzien van twee haardplaat-

sen met serre, spreekkamer en keuken. 

In maart 1943 kreeg burgemeester Ban-

ning van de NSB een lijst voorgelegd met 

namen van mensen die verplicht een 

bewakingsdienst moesten gaan vormen. 

Op deze lijst kwamen ook de namen van 

de lokale pastoors en predikanten voor. 

Aubade bij de herinstallatie van burgemeester Banning in 1945 

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg 

Banning heeft de lijst destijds uit onvre-

de naast zich neergelegd.  

Als burgers geronseld moesten worden 

voor de beruchte Arbeitseinsatz, stuurde 

hij van tevoren een waarschuwing rond 

en stelde zijn huis open als schuilplaats. 

Wie zou er tenslotte gaan zoeken in het 

huis van de burgemeester. 

Mede als gevolg van diverse oplopende 

conflicten tussen de heer De Regt, leider 

van de NSB en gemeentearchitect, werd 

de heer Banning op 25 mei 1943 ontsla-

gen als burgemeester. Hij werd uit Leid-

schendam verbannen met de medede-

ling dat hij zich daar nooit meer mocht 

vertonen! 

8 9



10 11

Joodse medemensen 
Het gezin Banning ging in Voorburg wo-

nen, zodoende kon de oud-burgemees-

ter nog regelmatig contacten onderhou-

den met diverse ambtenaren waaronder 

de gemeentesecretaris, de heer van Delft. 

Naar aanleiding van deze, door de Duit-

se bezetter ongewenste situatie werd de 

familie Banning amper een jaar later te 

verstaan gegeven dat zij zich niet meer 

in de provincie Zuid-Holland mocht op-

houden. Het gezin Banning keerde terug 

naar de woning van zijn ouders, tegen-

over de Waalburg in Nijmegen. 

In de laatste oorlogsjaren maakte de heer 

Banning gebruik van een vals persoons-

bewijs. Volgens dit bewijs was hij secreta-

ris van het bedrijfschap voor hoeden en 

petten. 

DE N.S.B.-BURGEMEESTERS
Na het vertrek van Banning werd de  

NSB’er, de heer M.A. Simonis, aangesteld 

als burgemeester van Leidschendam. 

Simonis had moeite met sommige le-

den van zijn NSB aanhang, en probeer-

de vanuit een zelfverkozen isolement 

zijn werk te doen. In een bief aan de 

vertegenwoordiger van de Rijkscommis-

saris in Noord-Brabant, waarin hij zich 

probeerde aan te prijzen als de nieuwe 

burgemeester van Oss, noemde hij Leid-

schendam ‘eine sehr schwere Gemeinde’.  

Op 5 september 1944, welke datum later 

bekend zou worden als Dolle Dinsdag, 

ontvluchtten vele Duitse soldaten en 

collaborateurs ons land.  Door een, naar 

later bleek foutieve berichtgeving van 

Radio Oranje, meenden zij dat de gealli-

eerde troepen Nederland al bevrijd had-

den.  Ook burgemeester Simonis liet deze 

berichtgeving niet onberoerd, hij zou 

volgens de verhalen een fiets hebben 

‘geleend’ om sneller te kunnen vluchten. 

Kort hierna vertrok hij, als waarnemend 

burgemeester van Nieuw Beierland, 

Goudswaard en Piershil. 

Op 16 oktober 1944 werd de heer Höltke 

aangesteld als burgemeester van Leid-

schendam. Omdat de familie Simonis 

nog woonachtig was in de ambtswo-

ning, ging de heer Höltke wonen bij een 

NBS-gezin in Rozenrust aan de Veurse-

straatweg. Hij besefte al snel dat de strijd 

was gestreden en berustte vervolgens in 

zijn lot. 

HERINSTALLATIE VAN 
BURGEMEESTER BANNING
Op 15 mei 1945 zet het gezin Banning, 

na een afwezigheid van twee jaar, weer 

voet op Leidschendamse grond. Op 5 juni 

1945 vond de officiële herinstallatie op 

grootse wijze plaats. Deze dag zou la-

ter de boeken in gaan als ‘Banningdag.’  

Staande op het bordes van het raadhuis 

ziet de familie Banning een defilé aan 

zich voorbijtrekken met versierde wa-

gens en fietsen. Schoolkinderen zongen 

een lied en dansten erbij. Een gemengd 

koor bracht de burgemeester een zang-

hulde. 

Het gezin betrekt de in 1931 gebouwde 

woning aan de Koningin Julianaweg 88.
Brief 3 september 1941 informatieverzoek 

Joodsche leerlingen School met de Bijbel

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-

Voorburg 

Uit een registratie van 23 februari 1941 

blijkt dat er in Leidschendam op negen 

adressen Joodse mensen te wonen. Dit 

zijn 26 personen waaronder vier volledi-

ge gezinnen. De gevolgen van deze regi-

stratie werd al gauw duidelijk; zo haalde 

in maart van dat jaar de bloedtransfusie-

dienst van het ziekenhuis Antoniushove, 

alle Joodse donoren van hun lijst af. 

De burgemeester van Leidschendam 

krijgt kort hierna van de Duitse be-

zetter opdracht om een inventarisatie 

te maken van alle Joodse leerlingen.  
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Strasse Erlaubnis met de Davidster.

Bron: collectie familie Batelaan.

Deze moesten namelijk in september 

1941 per direct van de school worden 

verwijderd. 

 

In een brief van 3 september 1941 lezen 

we dat Ds. Vermet, voorzitter van het 

schoolbestuur van de school met de Bij-

bel in de Damstraat, aan den gemeente-

bode mededeelt, ´dat het schoolbestuur 

op advies van de Schoolraad heeft beslo-

ten op het verzoek van den Burgemees-

ter geen antwoord te geven´.

De Joodse bevolking werd een maand 

later, op 14 oktober 1941, gedwongen 

om hun radiotoestellen in te leveren.   

Er werden slechts vier radiotoestellen in-

geleverd. Naast de radiotoestellen moes-

ten de Joden ook hun fiets inleveren. 

In januari 1942 werd de maatschappelij-

ke isolatie van de Joodse bevolking nog 

meer aangescherpt. De Joodse bevolking 

mocht zich niet meer begeven in hore-

cagelegenheden. Amper een maand later 

kreeg de secretaris van RKAVV het bericht 

dat ook het voetbal voor Joden in Leid-

schendam werd verboden.  

 

INVOERING VAN DE DAVIDSTER 
(JODENSTER)
Met ingang van zondag 3 mei 1942 

moesten alle Joden in Nederland een 

Davidster (in de volksmond ‘Jodenster’) 

gaan dragen. Deze maatregel gold voor 

alle volwassenen en kinderen ouder dan 

zes jaar. Voor elke Davidster moest 4 cent 

worden afgedragen aan de Duitse auto-

riteiten.

De heer Joseph Bak, zelf ook een Jood, 

moest de Davidsterren uitreiken. Het 

´Haagsche bureau voor de Joodse raad´ 

bemiddelde hierbij. De heer Bak zou op 

19 oktober 1943 worden opgepakt en via 

Westerbork naar Duitsland worden afge-

voerd. Hij overleed op 31 maart 1944 in 

concentratiekamp Auschwitz, één dag 

voor zijn 33e verjaardag. 

Op het niet-dragen van de Davidster 

stond een straf van 'zes maanden hech-

tenis of duizend gulden boete'. Iedereen 

begreep wel wat er met deze vorm van 

hechtenis werd bedoeld. De uitvoering 

van deze strafmaatregel bestond door-

gaans uit een transport richting een 

werkkamp of concentratiekamp. 

Vele Joodse inwoners probeerden aan 

het Duitse juk te ontkomen door van-

uit Leidschendam naar elders te vluch-

ten. Helaas zijn velen later toch in Duit-

se handen terechtgekomen. Op de lijst  

‘Joodse slachtoffers Leidschendam-Voor-

burg’ blijkt uit de trieste opsomming 

dat veertien Leidschendamse en 184 

Voorburgse Joden de Tweede Wereld-

oorlog niet hebben overleefd. Zij von-

den de dood in de concentratiekampen  

Auschwitz en Dachau en het vernieti-

gingskamp Sobibor.

Met de ´Strassen erlaubnis´ mocht je met 

toestemming van de Duitse autoriteiten 

in de Spertijd buiten zijn. De directeur 

van de gasfabriek, destijds gelegen aan 

de Stompwijkse Achterweg, gebruikte 

zo’n ‘Ausweis’. 
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Geldontwaarding
In de veronderstelling dat het papiergeld 

snel zijn waarde zou verliezen, spaart 

de Nederlandse bevolking aan het begin 

van de Tweede Wereldoorlog hun zilve-

ren guldens en rijksdaalders.

In stil verzet tegen de Duitse bezetter, 

werden armbanden gemaakt van uitge-

zaagde dubbeltjes, een bijzondere vorm 

van huisvlijt.  Hiermee spraken zij hun 

loyaliteit uit richting de leden van het 

Koningshuis. Maar het waren ook voor-

beelden van verzet. Van andere munten 

werden ook wel theelepels, knopen, ket-

tingen en dasspelden gemaakt.

De Duitse bezetter kwam met een zeer 

geraffineerd plan, om zilveren munten 

om te ruilen voor zogenaamde zilver-

bonnen. Deze had de Nederlandse rege-

ring zelf in 1938 al laten drukken met het 

opschrift ´Koningrijk der Nederlanden´. 

Je kon de ingeleverde zilveren munten 

omruilen voor een papieren zilverbon. 

Met dit bewijs zou de overheid na het 

einde van de oorlog door middel van 

een aankondiging in de Staatscourant de 

nominale waarde aan toonder uitbeta-

len. Deze aankondiging kwam er echter 

nooit. Menigeen bleef achter met een 

waardeloze zilverbon.

De Duitse bezetter probeerde de Neder-

landse bevolking te overtuigen om hun 

muntgeld, gemaakt van koper, nikkel en 

brons, alsnog in te leveren. De ingelever-

de hoeveelheid metaal werd omgesmol-

ten om er munitie van te maken. In janu-

ari 1942 werd de legering van de munten 

vervangen door zink. Mede gesteund door de boodschap van 

Radio Oranje dat deze munten na de oor-

log gewoon weer een wettig betaalmiddel 

zouden blijven, leverde slechts 7% van 

de Nederlandse bevolking vrijwillig hun 

muntgeld in.

Omdat de Nederlandse bevolking het 

muntgeld achterhield, ontstond er in het 

dagelijks betalingsverkeer meer en meer 

een tekort aan bankbiljetten. 

NOODGELD VAN DE GEMEENTE
Het tekort aan bankbiljetten zou kun-

nen worden opgelost door de uitgifte van 

noodgeld. De centrale overheid telegra-

feerde op 11 mei 1940 naar alle provin-

cies en gemeenten, dat zij binnen deze 

uitzonderlijke situatie gemachtigd zijn 

om noodgeld te mogen maken. In 130 

gemeenten in Nederland is men ook 

daadwerkelijk voornemens om dit nood-

geld te gaan gebruiken. Maar al op 17 mei 

wordt deze toestemming door dezelfde 

overheid alweer ingetrokken. De Duitse 

bezetter was namelijk een fervent tegen-

stander van dit noodgeld en voerde een 

moratorium in. 

Ook de gemeente Leidschendam stond 

op het punt om het noodgeld in circula-

tie te brengen, maar heeft dit uiteindelijk 

niet kunnen doen. Het nooit uitgegeven 

noodgeld in de coupures van 2,5 gulden, 

1 gulden, 25 cent en 10 cent, is tot op de 

dag van vandaag in de archieven be-

waard gebleven.

Coupure van het nooit uitgegeven Noodgeld der gemeente Leidschendam. 

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.

Papieren Zilverbon van één gulden uit 1938, gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Bron: internet.
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Illegale pers

De Duitse overheid nam direct maat-

regelen om de vrije pers aan banden te 

leggen, met het doel om alleen pro-Duits 

nieuws te laten brengen. Als reactie hier-

op ontstond illegale pers. 

Vanaf begin 1943 had de Landelijke Or-

ganisatie (LO) voor de onderduikers veel 

geld nodig. Daarom stelde rayonleider 

van Leidschendam van de LO, Gerard 

Meester voor, de benodigde geldinzame-

ling te koppelen aan de verspreiding van 

een nieuwsblad.  

In het najaar van 1944 werd begonnen 

met de verspreiding van 'Op Wacht' en  

later 'God en de Koning´. In september 

1944 kwam het blad ´Den Vaderlant Ge-

trouwe´. Gerard Meester stond samen 

met vader en zoon Vesseur aan de wieg 

van dit blad. De eerste oplage van vijf-

tig stuks groeide uiteindelijk naar ruim 

twaalfhonderd.  Het voorzag Voorburg 

en Leidschendam dagelijks van onge-

censureerde nieuwsgeving die via een 

clandestiene radio werd opgevangen. De 

krantjes gingen in pakketjes van onge-

Lode Simon luistert naar het radionieuws en maakt aantekeningen voor het illegale blad ´De Vlietstreek´. 

Mieke Welling doet administratief werk. Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. 
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veer dertig stuks naar de verschillende 

centra. Men kon zich niet abonneren, 

er werd wel een ‘vrijwillige’ bijdrage van 

3,00 gulden per maand gevraagd. Mieke 

Welling typte en verzorgde de bundel-

tjes voor verzending. Anneke Cupedo 

verzorgde het stencilwerk. M. Cupedo,  

W. Weening en C.H. Voorhoeve organi-

seerden de verspreiding. 

Op 2 april 1945 verscheen de eerste uit-

gave van ´De Vlietstreek´. De technische 

verzorging vond plaats in het huis van de 

heer Meester. Samen met de heer Beun-

ders schreven zij de artikelen. Lode Si-

monis luisterde naar de radio. De distri-

butie was in handen van C.H. Voorhoeve. 

De gezusters Zuidwijk distribueerden de 

krantjes in Veur. Het centrum van Leid-

schendam (Veur) werd bediend door de 

dames Bleijs, Van der Steen en Jac. Rem-

merswaal. Voor de veiligheid moest men 

regelmatig wisselen van locatie. Zo werd 

er vanuit het gemeentehuis van Leid-

schendam gewerkt, onder het oog van de 

NSB-burgemeester en bij de firma Blonk 

op de Damlaan. 

Na een doodsbedreiging, waarbij de 

Duitser de heer Vesseur waarschuwde 

dat zijn zoon zou worden doodgescho-

ten, kreeg het blad een andere naam. ´De 

Vlietstreek´ ging verder als ´Elf Uur´. Om 

de Duitsers zand in de ogen te strooien 

werd een oude stencilmachine overhan-

digd. Dit om het idee te wekken dat men 

definitief met het drukken van deze ille-

gale nieuwsbladen was gestopt. Maar dat 

was natuurlijk niet zo. 

De Vlietstreek (uitgave Elf Uur) van zaterdag 5 mei 1945. Bron: collectie Idsard Bosman.

Roof van luidklokken 
De Duitse rijkscommissaris Arthur 

Seyss-Inquart vaardige op 23 juni 1942 

een Metallgutverordnung (metaalgoe-

deren verordening) uit. Met deze veror-

dening werden door de Duitse bezetter 

vele luidklokken geroofd uit kerken. 

Naar schatting zijn er in Nederland in de 

oorlogsjaren 6.700 luidklokken door de 

Duitsers gevorderd. Het kostbare brons 

werd omgesmolten voor het gieten van 

kanonnen. 

In de Tweede Wereldoorlog classificeer-

de de Nationaal-Socialistische regering 

klokken in de typen:

A, B: onmiddellijke invordering  

C: twijfelachtig over de historie 

D: historische waardevolle klokken

Er bestond in de classificatie ook nog 

een M (Monument) categorie. Dit waren 

klokken met een hoge historische waar-

de welke om deze reden niet werden ge-

vorderd door de Duitse bezetter. Er wordt 

ook verondersteld dat er in elke gemeen-

te nog één luidklok in de klokkentoren 

moest achterblijven, deze diende bij 

luchtgevaar als ‘alarmklok’. 

De drie luidklokken van de H.H. Petrus 

en Pauluskerk hadden geen geluk. De 

twee uit 1911 en één uit 1849 gedoopte 

luidklokken werden onder protest van de 

eerwaarde heer Kammers op 16 februa-

ri 1943 definitief gevorderd. Pas in 1947 

werd de klokkentoren van de Petrus en 

Pauluskerk voorzien van nieuwe luid-

klokken.

Vanwege de grote historische waarde van 

de luidklok (inscriptie jaar 1642) werd de 

luidklok van de Hervormde kerk welis-

waar in beslag genomen door de Duit-

se autoriteiten, maar na de oorlog weer 

teruggegeven. Zo getuigt de brief van de 

burgemeester van september 1945. 

18  19
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Brief van de Hervormde Kerk aan de colleges van Kerkvoogden van 24 juli 1942.

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.

Brief burgemeester Banning 11 september 1945.

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. 
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Reçu kerkklokken H.H. Petrus en Pauluskerk 16 februari 1943 

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg 
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Voedseldistributie
Al vanaf 1942 was het vaak onmogelijk 

om buiten de distributie vallende voe-

dingswaren (groente-fruit-vis), kleding 

en brandstoffen te verkrijgen. Deze wa-

ren alleen tegen woekerprijzen beschik-

baar via de ‘zwarte markt’.

Er werd alleen contant betaald, hierdoor 

kwam er dus steeds meer cash geld in 

omloop. Deze zwarte handel werd in het 

begin ook wel ´sluikhandel´ genoemd. 

Deze handel nam gedurende de oorlogs-

jaren grote vormen aan, daarom werd  dit 

‘zwarte handel’ genoemd. 

De Duitse bezetter misbruikte de ontsta-

ne situatie als propagandamiddel met de 

woorden:

‘dat er schaarste is komt niet door de 

Duitsers maar door de zwarthandelaren, 

als de zwarte handel verdwijnt is er vol-

doende voor iedereen’

Door het agrarische karakter van de ge-

meente Leidschendam werd er enorm 

veel vee illegaal geslacht. Leidschendam 

kreeg hierdoor de naam van ‘het zwar-

te slachtersdorp’. Mocht je echter gepakt 

1941: alternatieve middelen van vervoer voor het gemeentehuis van Leidschendam. 

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. 

worden bij een illegale slacht dan was de 

kans groot dat je op transport werd gezet 

naar een concentratiekamp in Ommen 

of Vught.

DE DISTRIBUTIECENTRA 
Al voor de Tweede Wereldoorlog had de 

overheid een distributiesysteem in het 

leven geroepen. Nederland was in 479 

distributiekringen verdeeld.

Op 11 oktober 1939 was alleen suiker nog 

op de bon. Een maand later volgden rijst, 

tarwemeel, roggebloem, diverse soorten 

bonen, koffie, thee en zeep. De rantsoe-

nering was zo ruim opgezet dat van deze 

producten slechts de helft van de beno-

digde bonnen werd ingeleverd. 

Hoewel burgemeester Keizer op 31 au-

gustus 1939 een hamsterverbod had 

afgekondigd, sloeg de bevolking veel 

goederen in. Men had wellicht een voor-

uitziende blik.

In de gemeente waren kantoren voor de 

uitgiften van distributiebonnen, deze 

werden verstrekt op vertoon van een dis-

tributiestamkaart.

Vrijwel direct met het oproepen van de 

algemene mobilisatie in augustus 1939 

werd het distributiesysteem in werking 

gezet.

Wanneer men deze bonnen had verkre-

gen, kon men op aangekondigde tijden 

de winkel bezoeken om de producten te 

kopen. Deze tijden werden via de krant 

bekend gemaakt. Omdat iedereen op 

hetzelfde moment zijn bonnen moest 

inleveren, stonden voor de winkels lange 

Zicht op de Delftsekade in 1930, met links het gemeentehuis van Stompwijk tevens distributie-

kantoor in Tweede Wereldoorlog. Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. 

24 25



27

rijen. Men had geld en distributiebonnen 

nodig, had men wel geld maar geen bon-

nen, dan kon je niets kopen.

Bij aanvang van Tweede Wereldoorlog 

was er een distributiekantoor gevestigd 

in het voormalige raadhuis van Stomp-

wijk aan de Delftsekade.

Het verzet probeerde zo goed mogelijk 

voor de onderduikers en hun voedsel-

voorziening te zorgen. De medewerkers 

van de gemeentesecretarie hielden blan-

co persoonsbewijzen achter welke zij op 

het verzoek van het verzet uitschreef aan 

een willekeurig persoon. Er werden re-

gelmatig valse persoonsbewijzen uitge-

geven op niet bestaande woonadressen. 

Bekend is dat  het adres Voorburgseweg 

91 hiervoor werd gebruikt. Dit is een 

fictief woonadres. Maar ook de diverse 

huisartsen en medewerkers van de ver-

schillende gaarkeukens hebben via hun 

connecties een grote rol gespeeld in de 

voedselvoorziening. Zonder anderen 

hierin te kort te doen, gaat het verhaal 

van verschillende huisartsen zoals de 

heren H.C.H. Reyers, J.M. van der Stam en 

S.P. Perquin die hun patiënten regelma-

tig polsten of zij nog iets nodig hadden.   

Compilatie bonkaarten oktober – november 1944. Bron: Collectie Idsard Bosman.

In november 1944 kon men in de cen-

trale keuken een couponkaart van 1,60 

gulden kopen voor zeven maaltijden. 

Zo had men voor ongeveer 23 cent een 

warme maaltijd. Wel moest de stamkaart 

worden getoond, alle aardappelbonnen, 

de gort bon, de helft van de taptemelk-

bonnen en een eventueel aanwezige 

groente bon. 

ZORG VOOR EVACUÉS
Naast onze eigen inwoners kregen wij 

ook de zorg voor inwoners van onze 

buurgemeente. Op 13 juli 1940 bood Leid-

schendam hulp aan 230 vluchtelingen 

uit Rotterdam. In 1942 werd een deel van 

Scheveningen gebruikt voor de aanleg 

van de Atlantikwall, evacués werden ook 

in Leidschendam opgenomen.

Hoewel het aantal evacués richting Leid-

schendam in de oorlogsjaren naar ver-

houding niet bijzonder groot is geweest, 

was er wel een piek in maart 1945. Zo 

blijkt uit de cijfers van de soepverstrek-

king. Deze piek werd deels veroorzaakt 

door het vergissingsbombardement van 

3 maart 1945 op het Bezuidenhout in Den 

Haag. 

Een goed georganiseerde distributie-

dienst wil niet altijd zeggen dat er daad-

werkelijk voldoende voedsel voorradig is. 

In 1943 werd de voedselproductie, door 

middel van anderhalve hectare aan 

aardappels, bruine bonen, rode en witte 

kool en knolgewassen, opgevoerd. Een 

poging om boeren in Leidschendam te 

dwingen land af te staan voor de teelt 

van groenten mislukte nagenoeg. In het 

bestuur-, secretariearchief van de ge-

meente Leidschendam schreef de toen-

malige N.S.B.-burgemeester Simonis 

hierover het volgende: 

"Nadat ik in een drietal kleine bijeen-

komsten meerdere boeren heb bewogen 

zich principieel daartoe bereid te verkla-

ren, heb ik alle te Leidschendam daar 

gevestigde landbouwers ten gemeente-

huize bijeengeroepen tot het aanhoren 

van een uiteenzetting van den Rijkstuin-

bouw. 
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Deze heeft in zijn uiteenzetting teveel de 

nadruk gelegd op het vrijwillige karakter 

van de gevraagde mededeling, met als 

resultaat dat van de uitgegeven contrac-

ten slechts een enkele ingevuld is terug-

gekomen. 

Een viertal weken geleden heb ik daarom 

uitvoering rapport uitgebracht aan den 

Commissaris der Provincie met verzoek 

mij zoo spoedig mogelijk mede te delen 

welke dwangmaatregelen of iets derge-

lijks den boeren konden worden voorge-

houden 

Van den Commissaris der Provincie, een 

schriftelijk bericht dat op den landbou-

wers geen dwangmaatregelen – in welke 

vorm dan ook - kunnen worden toege-

past.

Ik betreur zulks ten zeerste!"

BEWAKING OP HET 
DISTRIBUTIEKANTOOR
Voor de distributiekantoren in Leidschen-

dam werd in 1943 speciaal bewakings-

personeel aangetrokken, zij werden al in 

april 1944 ontslagen. De bewakingstaken 

werden vanaf die datum overgenomen 

door de Landwacht. De relatie tussen de 

medewerkers van het distributiekantoor 

en de Landwacht waren al vanaf dag één 

een problematisch.

In een rapport van een Landwachter  

lezen we hierover het volgende:

‘De ambtenaren deden alsof wij niet be-

stonden, en giechelende tronies grijns-

den ons steeds aan. De heer Mooy (chef 

van de plaatselijke distributiedienst) 

werkt hen (de Landwacht) zoveel moge-

lijk tegen’.  

Anton Mussert richtte in 1944 de Land-

wacht op, met als doel de N.S.B. (Natio-

naal Socialistische Beweging) tegen aan-

slagen te beschermen. In Leidschendam 

hield men zich voornamelijk bezig met 

de strijd tegen zwarthandelaren, de il-

legaliteit en de onderduikers. Door hun 

bewapening met jachtgeweren kregen 

zij al snel de naam ‘Jan Hagel’. In Leid-

schendam bestond deze groep uit onge-

veer twintig man. De inbeslaggenomen 

etenswaren werden doorgaans onder de 

Duitse kameraden verdeeld.

- Advertenties -
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UITDEELPOSTEN 
VOOR VOEDSEL 
Er waren voor Leidschendam 

vier uitdeelposten:

• De vleeswarenfabriek van 
 Van der Laan aan de Rietvinklaan
 
• In de eierveiling van het café 
 van Jan Al aan de Damlaan 

• De limonadefabriek van 
 Henk Verlaan aan de Venestraat 

• Café Centraal aan de Westvlietweg 
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groep, onder leiding van oud- kapitein 

Tesink uit het Damsigtkwatier, zou later 

hun naam veranderen in ‘Stootgroep Jan 

van Schaffelaar’. De verborgen gangen 

onder de gebouwen van ´Hulp en Heil´ 

boden een perfecte plek voor het uitoe-

fenen van gevechtstechnieken. Dit gan-

genstelsel werd meerdere keren bij raz-

zia´s gebruikt als schuilplaats. 

De toenmalige directeur van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek had in zijn wo-

ning een Joods gezin opgenomen. De 

familie Breitbach. Zij werden Breedveld 

genoemd. De heer Breedveld had een 

kristalontvanger geconstrueerd, die het 

mogelijk maakte om de uitzendingen 

van de BBC te ontvangen en te beluiste-

ren. In de gebouwen van ´Hulp en Heil´ 

moet ook een geheime zender hebben 

gestaan die het mogelijk maakte om 

contact te onderhouden met de Neder-

landse regering in Londen. Een plaquette 

in de muur van het inmiddels gesloopte 

mortuarium herinnert hier nog aan.

DE ´GROEP HOOGENDOORN´
Jan Hoogendoorn, die op kamers woon-

de bij een Voorburgse familie en be-

vriend was met dokter Reyers, had al 

enige ervaring met illegaal werk. Hij 

vormde eind 1943, met ongeveer twintig 

oud-militairen, de ´groep Hoogendoorn´.

De benodigde oefeningen werden ge-

houden op de zolder van een huis, dat 

later afgebroken moest worden voor 

de aanleg van de Damhouderstraat. 

Via de heer Bleijs kregen de groepen´ 

Van Wel´ en ´Hoogendoorn´ contact met 

elkaar, waarbij het huis van de fami-

lie Blonk als ontmoetingsplaats dien-

de. De groep ´Van Wel´ zou direct na de  

capitulatie van de Duitse bezetter het 

gemeentehuis willen bezetten, terwijl de 

groep ´Hoogendoorn´ het Patronaatsge-

bouw aan de Damlaan in bezit zou ne-

men. 

Beide groepen hielpen mee om na de 

oorlog NSB’ers op te sporen en te arres-

teren; de ondervraging gebeurde in de 

gebouwen van ´Hulp en Heil´.  

DE GROEP ´STREUR´.
De heer Streur zat ondergedoken bij een 

veehandelaar in Stompwijk. Hij vormde 

een groep om zich heen die hij trainde 

in wapentechniek. In de zomer van 1944 

moest hij noodgedwongen verhuizen en 

kon terecht bij de schippersfamilie Rem-

merswaal aan de Leidschekade 27. Hier 

bouwde de heer Streur een nieuwe groep 

op. De groep stond in verbinding met 

William Dobbe van der Kuil van de Lan-

delijke Organisatie voor Onderduikers. 

Streur had om veiligheidsredenen maar 

liefst vier verschillende persoonsbewij-

zen en een vervalst Ausweis. Hij stond 

bekend als ome Jan, lange Jan, Alexan-

der of Zwaardemaker. Ondanks alles was 

hij voor eenieder vanwege zijn lengte en 

het feit dat hij altijd een revolver van het 

kaliber .45 op zak had makkelijk herken-

baar.

Ergens op een zolder in het Damsigt-

kwartier stond een twee meter lange 

vliegtuigmitrailleur met munitie klaar, 

deze was afkomstig uit de neergestorte 

Liberetor (zie verder). 
Plaquette in de muur van het mortuarium´Hulp en Heil.´ 

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg. 

Het ondergronds verzet
Gedurende de Tweede Wereldoorlog 

waren er verspreid over Leidschen-

dam-Voorburg vier verschillende onder-

grondse verzetsgroepen actief.

 

DE GROEP ´VAN WEL´
De heer H.M. van Wel bleek een goede or-

ganisator, binnen een jaar formeerde hij 

een groep van ongeveer vijftien man. De 
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DE GROEP ´VAN DEN BOSCH´
Deze uit Stompwijk afkomstige verzets-

groep stond onder leiding van Wim van 

den Bosch. Zijn groep van ongeveer vijf-

tien man oefende in de school aan de 

Westvlietweg. Van de Bosch was in 1942 

begonnen met de distributie van het Il-

legale blad ´Trouw´. Leden van zijn groep 

hebben meegeholpen om verraders over 

te brengen naar het terrein van ´Hulp en 

Heil´. Zij zijn het ook die de vliegtuigmi-

trailleur uit het wrak van de neergestorte 

Consolidated Liberetor B-24 bommen-

werper ‘Jolly Duck’ uit de polder bij Zoe-

terwoude hebben gehaald. 

OVERVAL OP HET 
DISTRIBUTIEKANTOOR 
In januari 1945 werd een overval ge-

pleegd op het distributiekantoor. Mede 

door het goede contact van de medewer-

kers van het kantoor met het verzet en 

een duplicaatsleutel van de kluis, kon 

dit plan lukken. Op het moment van de 

overval was er ‘toevallig’ geen bewaking 

in het distributiekantoor aanwezig.

Er werd wel alarm geslagen, maar de 

telefoniste van het postkantoor wist dit 

‘alarmsignaal’ een kwartier lang op te 

houden met de mededeling dat het po-

litiebureau in gesprek was. Daarna heeft 

zij daadwerkelijk de politie gebeld maar 

die waren toen – toevallig inderdaad - in 

gesprek.  

Tot 9 juni 1945 werden 2800 bonnen voor 

100 kilogram hout aan 1020 aanvragers 

verstrekt ofwel ongeveer 275 kilogram 

hout per gezin. Men had in deze win-

terperiode echter ongeveer 100 kilogram 

hout per week nodig voor verwarming en 

het koken.

Maar het definitieve einde van de distri-

butie werd pas een feit toen het laatste 

product ‘de koffie’ op 14 januari 1952 van 

de bon ging. 

RAZZIA’S
Op 5 januari 1944 moest een aantal man-

nen zich melden op het gemeentehuis 

om tijdelijk werk te gaan verrichten aan 

Duitse stellingen. De Duitsers meenden, 

voor de verder reikende Arbeitsinsatz, 

hun slag te kunnen slaan door het weg-

halen van het bevolkingsregister. Maar 

ambtenaren op het gemeentehuis had-

den alle kaarten van hun mannelijke in-

gezetenen in de leeftijd tussen achttien 

en veertig jaar al uit de kaartenbakken 

gehaald. De Duitsers kregen zo onbruik-

bare informatie. 

Als represaillemaatregel gingen de Duit-

sers over tot het houden van razzia’s; 

deze vonden op 18 en 21 september 1944 

plaats. Maar ook deze actie werd verra-

den. Op een pamflet met de titel `WEES 

OP UW HOEDE` las men wat de Duitsers 

van plan waren. 

WAARSCHUWING!!
Via een landwachter is gisteren uitge-

lekt, dat deze lieden voornemens zijn - 

vermoedelijk in samenwerking met de 

Grüne Polizei (Duitse ordepolitie) in Leid-

schendam en misschien ook in Stomp-

wijk een razzia te houden op onderdui-

kers. 

Geen enkele onderduiker mag maandag 

(18 september) op straat komen. Kijk goed 

uit. Zorgt voor een gelegenheid tot ver-

schuilen in huis of een weg achteruit om 

te ontvluchten, indien het tot invallen in 

de huizen mocht komen. Ook mannen 

van 18-50 jaar, die geen onderduiker 

zijn, dienen op straat zéér voorzichtig te 

zijn! En vooral: zeg het voort!    

Echter, de volgende geplande razzia´s 

op resp. 21 november 1944 en 23 januari 

1945 had men niet voorzien. Hierbij werd 

een aantal bekende Leidschendammers 

opgepakt en zij kwamen om het leven.    

Groepsfoto van de Binnenlandse Strijdkrachten Leidschendam-Damsigt kwartier.

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.
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Operatie Market Garden zou als één van 

de grootste Geallieerde operaties in sep-

tember 1944 een definitief einde moe-

ten maken aan de Tweede Wereldoorlog. 

Maar door een combinatie van slecht 

weer, communicatieproblemen en on-

verwachts hevige weerstand van Duitse 

zijde, mislukte deze aanval. De brug bij 

Arnhem bleek de spreekwoordelijke ‘brug 

te ver’. De gevolgen waren met name voor 

het noordelijk en westelijk deel van Ne-

derland dramatisch. In de daaropvolgen-

de (honger) winter is er een grote spoor-

wegstaking, met als gevolg een nijpend 

te kort aan brandstof en voedsel. 

De bevolking probeerde op allerlei ma-

nieren om aan eten te komen. Alles van 

enige waarde zoals bestek, zilver, trouw-

ringen en linnengoed wordt, met name 

in het noorden van het land, geruild voor 

een beetje eten. Op de zwarte markt werd 

250 gulden betaald voor een brood. 

Om te overleven maakte men honger-

tochten. Lopend of fietsend met een 

handkar, kruiwagen of kinderwagen ging 

men richting het platteland in de hoop 

om zo bij de boeren nog wat aardappels, 

spek, melk of uien te kunnen verzame-

len. Mensen fietsten op een transport-

Honger

Leden van de HARK (Hulp Aktie Rode Kruis) in 1945 opgesteld op de hoek van de Damlaan en de 

Koningin Julianaweg. Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg 
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fiets naar de bloembollenvelden om van 

de aldaar verkregen onbespoten tul-

penbollen waterige soep te maken. Ook 

de doorgaans zoetere suikerbieten wer-

den noodgedwongen gebruikt voor con-

sumptie. 

 

OPRICHTING ´COMITÉ VOOR 
KINDERVOEDING LEIDSCHENDAM´
Naar aanleiding van het nijpende voed-

seltekort aan het einde van 1944, orga-

niseerde men in de kerstweek een gel-

dinzameling om zo de Leidschendamse 

kinderen op 28 december 1944 van een 

gratis maaltijd te kunnen voorzien. De 

maaltijd werd afgesloten met muziek en 

een goochelaar.

Geïnspireerd door de medewerking uit 

de bevolking en de dankbare kinderen 

werd op 6 januari 1945 een ´Comité tot 

leniging van de voedselnood (LEVO)´ op-

gericht. Bij de eerstvolgende vergadering 

werd gekozen voor de definitieve naam: 

´Comité voor kindervoeding Leidschen-

dam´. Onder leiding van de heer Lau-

rentius ging men aan het werk en op 2 

februari 1945 kon men een begin maken 

met de verstrekking van twee maaltijden 

en een halve liter soep per week. Voor de 

verstrekking maakte men gebruik van de 

gaarkeukens; de garage van Heuves aan 

de Westvlietweg en met uitdeelposten 

aan de Kniplaan en Meerlaan in Stomp-

wijk. 

Detail originele opscheplepel uit de gaark euken, welke was gevestigd in het pand van de elektrische 

limonadefabriek van Paul Verlaan aan de Venestraat 56. Bron: Collectie Idsard Bosman. 

  www.limonadefabriek.com
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Het verkrijgen van de benodigde ingre-

diënten leverde nogal eens problemen 

op. Men moest deze vaak elders uit het 

noorden van het land halen. De brand-

stof voor auto’s was schaars, zij reden 

vaak op houtblokken of kolen. Een paard 

voor de auto was voor de lange afstanden 

geen oplossing, dit ging te langzaam en 

het paard moest onderweg ook rusten en 

eten.

OPERATIE ´MANNA´ 
EN ´CHOWHOUND´ 
Operatie ‘Manna’ en ‘Chowhound’ waren 

de namen van de grootschalige gealli-

eerde voedseldroppingen tussen april 

en mei 1945. Deze voedseldroppings 

waren noodzakelijk geworden, omdat er 

vele honderdduizenden Nederlanders in 

west-Nederland al maandenlang versto-

ken waren van alle soorten van voedsel, 

kleding en hulpgoederen. Op zondag 29 

april 1945 vlogen 242 Lancasters even ten 

zuiden van Rotterdam Nederland binnen 

zij wierpen op de van tevoren aangege-

ven dropplaatsen 535 ton aan voedsel 

uit.  

Om er zeker van te zijn dat tijdens deze 

wapenstilstand geen parachutisten uit de 

vliegtuigen werden afgeworpen, moesten 

de vliegtuigen overvliegen op een hoog-

te van tussen de honderdvijftig en twee-

honderd meter. Dit werd met arendsogen 

door de Duitse bezetter in de gaten ge-

houden. Sommige vliegers deden zelfs 

hun landingsgestel naar beneden om de 

snelheid terug te brengen. De bommen-

luiken gingen open en uit de Lancasters 

werden levensmiddelen, boter, bloem, 

maar ook sigaretten en chocolade naar 

beneden geworpen. 

MYTHE OVER HET ZWEEDS 
WITTEBROOD 
In herinnering van velen, werd het 

Zweeds wittebrood door Amerikaanse 

en Britse bommenwerpers in de honger-

winter gedropt boven bezet Nederlands 

grondgebied. Maar de werkelijkheid was 

anders.

Het benodigde meel werd vanaf januari 

1945 aangevoerd door schepen vanuit 

de haven van Delfzijl, en verdeeld over 

geselecteerde bakkers door Nederland. 

Vanwege de totaal verwoeste infrastruc-

tuur duurde dit meeltransport minstens 

een maand om uiteindelijk op de plaats 

van bestemming aan te komen. Pas van-

af 27 februari konden de bakkers be-

ginnen met het bakken van het Zweeds 

wittebrood. Zowel bij de brood- en ban-

ketbakkerij Storimans aan de Venestraat 

23 als Ten Hoopen aan de Leidschekade 

1 werd dit uit Zweden afkomstige meel 

afgeleverd.  Het is bekend dat laatstge-

noemde bakker ’s-nachts bewaking in 

zijn bakkerij had. Om te voorkomen dat 

‘derden’ dit meel uit zijn bakkerij zouden 

ontvreemden.

Voor de bevolking was de smaak van het 

Zweeds wittebrood met een beetje mar-

garine een onvergetelijke ervaring. Over-

levenden omschreven dit Zweeds witte-

brood wel eens als ‘een gave des Hemels’.     

 38- Advertenties -

Damstraat 2c  2265 AG  Leidschendam
070-3272843 - www.pietscholten.nl
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Naar aanleiding van de Duitse capitula-

tie, zond Radio Oranje op 5 mei 1945 om 

20.15 uur een dertig minuten durend be-

vrijdingsprogramma uit.  

Deze legendarische radio-uitzending 

begon met de volgende woorden: 

‘Hier radio Oranje. 
Nederland is Vrij!

Dat was de blijde tijding die zich gister-

avond kort na half negen verspreidde 

over den ganse wereld’. 

Vanuit Den Haag reden onze bevrijders 

via de Westvlietweg, de Venestraat, Dam-

straat en Damlaan op 8 mei 1945 Leid-

schendam binnen. 

Een uitzinnige menigte stond juichend 

langs de kant van de weg. Het lukt velen 

om op de legervoertuigen te klimmen 

en zo een stukje mee te rijden. De Ame-

rikaanse, Britse en Canadese bevrijders 

deelden chocolade en sigaretten uit.  

 

Een groot deel van de Canadese militai-

ren kon na de bevrijding, wegens gebrek 

aan scheepsruimte niet terugkeren naar 

hun vaderland. Vele jonge vrouwen krij-

gen zo een relatie met ‘hun’ bevrijder. 

Direct na de bevrijdingsfeesten is er aan-

dacht voor de slachtoffers. Er worden 

namens de burgerij, de gezamenlijke 

ondergrondse organisaties en het Rode 

Kruis, kransen gelegd bij o.a. het oorlogs-

monument in Park Leeuwenberg. 

In de loop van de middag brengt het ge-

meentebestuur een bezoek aan Stomp-

wijk, waarbij wethouder de Koning de 

toegestroomde menigte toesprak.  

Aan de Delftsekade en de Venestraat werd 

even stilgestaan bij de heren Groenen-

wegen en Scheenaard, beiden slachtof-

fers van de Naziterreur. 

Na vijf verwoestende oorlogsjaren was 

het duidelijk dat Leidschendam en 

Stompwijk aan het begin stonden van 

een grootschalige wederopbouw.

Er heeste grote woningnood, levens-

middelen waren nog op de bon, en naar 

schatting 3,5% van de Nederlandse be-

volking dacht erover om voorgoed te 

emigreren naar het buitenland. 

Door alle uitgestelde huwelijken zou 

1946 de boeken in gaan als het jaar van 

de grootste geboortegolf ooit geteld in 

één jaar. In Nederland werden er in dit 

jaar maar liefst 284.000 kinderen gebo-

ren. Deze kinderen zouden bekend wor-

den als de ‘babyboom’ generatie. 
Manifest aan de burgerij der gemeente Voorburg 

en Leidschendam.

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.

De bevrijding
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De bevrijding op de Damlaan in 1945. 

Bron: Gemeentearchief Leidschendam-

Voorburg. 

In onze volgende uitgave van Erf Goed 

Nieuws van december 2020, staan we stil 

bij de jaren van de wederopbouw, de ont-

zuiling, de ontwikkeling van de woning-

bouwprojecten en de invloed hiervan op 

ons dagelijks leven. 

Historisch onderzoek, 

tekst en samenstelling 

Idsard Bosman 

Heeft u een vlotte pen, ervaring 

met schrijven en zou u het leuk 

vinden om voor Erf Goed Nieuws 

te schrijven?

Laat het ons weten via: info@erfgoedleidschendam.nl
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