
DRIES DE BLAEY  (1905 - †1980) 

EEN VERZETSMAN  van  het  goede  soort 

J.W. Kret 

Het is al zo’n 70 jaar na de 2e wereldoorlog en nog steeds is er veel 
interesse voor de gebeurtenissen in die periode. Niet zo verwonderlijk 
omdat nog velen de herinneringen met zich meedragen. Herinneringen 
die ze nooit meer zullen kwijtraken. De haat tegen de Duitsers mag dan 
wat zijn afgezwakt, maar wat je als kind hebt meegemaakt, draag je de 
rest van je leven bij je. Het is daarom dat we teruggaan naar die 
spannende oorlogsjaren en belichten het moedige optreden van één van 
de mensen die zich persoonlijk en in een groep tegen de Duitsers keerde. 
 
Dries de Blaey, woonachtig in Oude Wetering, was een man die 
zich aansloot bij ‘de ondergrondse’. Dat wil zeggen een groep 
kordate mannen, die burgers hielpen zich te verstoppen omdat ze 
weigerden te werk te worden gesteld in Duitsland of omdat ze 
van Joodse afkomst waren of omdat ze zich tegen de Duitse 
overheid hadden verzet. Maar de groep ving ook piloten van 
neergeschoten vliegtuigen op of gedropte wapens. 
Hoe de groep tot stand kwam en wat de leden hebben gedaan, 
beschrijft Dries de Blaey in een apart artikel. Namen noemt hij 
niet, maar in het boekje Wacht binnen de dijken is de schrijver 
daarvan, Cor van Stam, minder geheimzinnig (op pagina 17).  
Voor de Kaag zat kruidenier Cors van der Lip in de verzetsgroep, 
voor Oude Wetering was de sectieleider Dries de Blaey (Dries de 
kantoorboekhandelaar), bijgestaan door Piet van den Bosch 
(gemeente-ontvanger van de toenmalige gemeente Alkemade) en 
Dick van der Meer. Zij maakten deel uit van de verzetsgroep 
Haarlemmermeer en Omstreken, waar later Leimuiden zich bij 
aansloot.  
 
Wie was Dries de Blaey? 
Dries de Blaey werd geboren in 1905 te Nieuw Vennep. Vader Cornelis 
de Blaey en moeder Dina Honcoop hadden acht kinderen. Dries kreeg 
verkering met Maartje Vuijk (geboren in 1907 te Alkemade), waarmee 
hij in 1929 trouwde.  (Het was wat toen heette ‘een gemengd 
huwelijk’: hij was Hervormd en zij Gereformeerd). 

 
Het stel vestigde zich in Kerkstraat 6 te Oude 
Wetering, een pand dat zij kochten van de Nederlands 
Hervormde Gemeente aldaar. 
Dries was een actieve man, die alles aanpakte wat 
inkomen opleverde: op de tuin van zijn schoonvader 
of bij een ander. Het tuinwerk was niet zijn 
liefhebberij. Toen hij in Kerkstraat 6 zijn woning had 
gevonden, startte hij daarin een kantoorboekhandel. 
Je kon er ook boeken kopen. Dit bracht hem op het 

idee een eigen bibliotheek op te zetten, waaruit tegen betaling boeken 
konden worden geleend. 
Zijn activiteiten beperkte hij niet tot zijn winkel. Hij liet zich verleiden 
(kon geen nee zeggen) om in besturen zitting te nemen. En dat 
werden: het schoolbestuur van de Christelijk Nationale School, de 



kerkenraad van de Nederlands Hervormde gemeente, dam- en 
schaakclub ‘Kijk Uit’ , voorzitter van de afdeling Alkemade van de 
Christelijk Historische Unie en lid van de gemeenteraad, waarin hij van 
1960 tot 1966 voor die partij zitting had. 
 

 
 
 
 

Lid van de ondergrondse Binnenlandse 
Strijdkrachten, de B.S.    
De bijzondere capaciteiten en durf toonde De 
Blaey tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, 
toen de Duitsers en Oostenrijkers Nederland 
bezetten en onderdrukten. 
Dries hoorde (van zijn familieleden die nog in 
zijn geboorteplaats Nieuw Vennep woonden) 
van het bestaan van een verzetsgroep in de 
Haarlemmermeer, die onder leiding stond van 
Cor van Stam, later districtcommandant 
Haarlemmermeer (en jaren later burgemeester 
van die gemeente). De groep breidde zich 
steeds verder uit, zelfs tot in de 
randgemeenten, en had al veel sectieleiders die 
in hun woonplaats met een groep opereerden. 

Dit stond Dries de Blaey wel aan, waarop hij prompt sectieleider voor 
Oude Wetering werd. Piet van den Bosch en Dick van der Meer waren 
zijn kornuiten. De groep werkte nauw samen met de Leimuidense 
groep bestaande uit Niek Breedijk, A. Masselink en Piet van Veen, met 
ondersteuning van dokter en mevrouw Stapensea en met assistentie 
van plaatsgenoot Wim van der Velden, commandant-zuid van de 
Binnenlandse Strijdkrachten Gewest 12. Van der Velden had in april 
1940 zijn officiersopleiding met succes afgesloten, maar was nog niet 
als zodanig beëdigd. Hij is op 2 maart 1945 zeer tragisch om het leven 
gekomen (zie artikel van Dries de Blaey).  Sectieleiders uit Aalsmeer, 
Hoofddorp, Badhoevedorp, Hillegom, Sassenheim en Lisse woonden de 
wekelijkse besprekingen bij. 
De stafvergaderingen waren in de Olmenhorst, het hoofdkwartier van 
het district Haarlemmermeer. Olmenhorst, staande langs de Lisserweg 
bij Lisserbroek, had (heeft nog) een oprijlaan en was dus gunstig 
gelegen; je kon zien wie er aankwamen. De boerderij bewoonde de 
familie De Clerq en in het naastgelegen huis hadden de verzetsmensen 
hun intrek genomen. De fruithallen, geluiddicht gemaakt met balen 
stro, diende als oefenruimte om het schieten met stenguns, karabijnen 
en mitrailleurs te leren.      
De vergaderingen begonnen en eindigden met gebed. Na een 
gevaarlijke actie kwamen de mannen bij elkaar om na te praten en om 
de beurt een gebed uit te spreken, die iedere keer weer op hetzelfde 
neerkwam: Dank u wel, Heer, dat we er allemaal weer zijn. Geef ons, 
Heer, dat we weer vrij worden. Laat het niet zo lang duren; sommigen 
hebben het zo benauwd. Gedenk de Joden, leden van Uw volk. Here Jezus, 
U bent zelf Jood geweest. Bescherm ons voor de Duitsers. Laten ze ons 
niet gevangen nemen. Wilt U komende dagen weer bij ons zijn? En help 
ons werk. Amen. Aan deze gebeden deed iedereen mee, gelovig of 
ongelovig. De rooms-katholieken hadden er wat moeite mee om zo vrij 
te bidden. Het gebeurde meermalen dat het gebed dan beperkt bleef 
tot: Heer God, wilt U ons alstublieft helpen?  Waarop een, soms lange, 

Dries de Blaey in zijn kantoorboekhandel in 

Kerkstraat 6 te Oude Wetering 



stilte volgde, totdat iemand zei: Amen. Zulke gebeden met die stilte 
erachter maakte net zo veel indruk als de wat langere gebeden. 
Dries de Blaey voelde zich in die kringen helemaal thuis en deed de 
ene risicovolle klus op de andere. Het geschrevene dat hij naliet bevat 
bij lange na niet alles wat hij heeft meegemaakt. Het liquideren van 
verraders, het overvallen van kantoren waar bonkaarten werden 
afgegeven, het bevrijden van collega’s, het opvangen van 
neergeschoten piloten en wapens heeft hij niet op papier gezet. Zijn 
dochter (enig kind) heeft heel toevallig toen ze in de bergruimte achter 
het huis een stenen muur aanstootte ontdekt dat er stenen los zaten en 
opzij geschoven konden worden. Zij ontwaarde enkele pistolen en 
munitie. Vader Dries was hevig ontstemd over deze ontdekking en 
ruimde het gevaarlijke spul onmiddellijk op. 
Dries de Blaey had drie persoonsbewijzen. Eén met zijn echte naam, 
maar op twee andere heette hij Andries van ’t Water geboren in 
Apeldoorn, beroep landarbeider en Andries de Wetering geboren te ’s-
Hertogenbosch, beroep boekhandelaar. Zijn geboortedatum was dan 7 
oktober 1903 in plaats van 1905. 
 

 
 
 
 

Opvang 
onderduikers 
De heer R.J. Braggaar 
te Voorschoten heeft  
een boek geschreven 
over het functioneren 
van de ondergrondse 
in die plaats. In zijn 
boek wordt Dries de 
Blaey  ook genoemd. 

Braggaar schrijft daarover: 
Toen Frans Zonneveld in 1944 werd opgeroepen voor de arbeidsinzet 
dook hij onder en kwam uiteindelijk terecht bij de boekhandel van Dries 
de Blaey in de Kerkstraat in Oude Wetering. Dit was een verzamelpunt 
van waaruit onderduikers weer verder werden geholpen. De Blaey 
maakte deel uit van een verzetsgroep in de Haarlemmermeer. Henk van 
de Pol schrijft daarover: ‘Ik had het druk met de ondergrondse pers, met 
kontakten met Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid in Oude 
Wetering bij het Braassemermeer. Wij kregen daarvandaan studenten 
en andersom gingen daar jongens naar toe. Die konden dan in de polder 
werken . .. . ‘ 
Dat Frans Zonneveld was verdwenen werd in Voorschoten direct 
opgemerkt en politieman Hilgersom stond de volgende dag al op de 
Papelaan aan de deur om te vragen waar hij bleef, maar de vogel was 
gevlogen. Van de boekhandelaar kreeg Frans het advies ‘met het hoofd 
omhoog rond te kijken als je aankomt’. Dat advies was bedoeld om op die 
manier niet op te vallen, wat wel het geval zou zijn indien men ‘als een 
dief in de nacht’ de winkel zou binnensluipen. De volgende dag kwam een 
onbekende uit Voorschoten hem zijn persoonsbewijs nabrengen dat hij in 
de opwinding was vergeten. Tot februari 1945 zat Frans ondergedoken 
en hij maakte verschillende razzia’s mee van de Grüne Polizei, waarbij 
hij, gelegen in een schuurtje achter de boekhandel, het gestamp van 
Duitse laarzen kon horen. 

Kerkstraat 6, 7, 8, 9 en 10 

te Oude Wetering. 



Bob Vonk werd eveneens door Van Aken – ‘een gouden vent, waarvan 
algemeen bekend was dat hij je hielp’, aldus Vonk – aan een 
onderduikadres geholpen. Hij moest in april 1943 opnieuw naar 
Duitsland om te werken en meldde zich op een maandagochtend om 
negen uur met handbagage bij Van Aken op de Voorstraat om onder te 
duiken en zich zodoende aan de tewerkstelling te onttrekken. Ook hij 
kwam bij de boekhandelaar in Oude Wetering terecht en bleef daar een 
paar dagen. Vervolgens ging hij naar het Centraal Stadion in Amsterdam 
en vertrok met de trein van14.15 uur naar Hoorn, waar hij werd 
afgehaald. 
 
Op 8 augustus 1945 kreeg De Blaey eervol ontslag bij de Binnenlandse 
Strijdkrachten ‘onder dankzegging voor de belangrijke diensten door 
hem onder moeilijke omstandigheden aan het Vaderland bewezen’ en 
een kopie van een door Prins Bernhard ondertekende brief met de 
tekst: Bij het uittreden uit de actieve dienst bij de Binnenlandse 
Strijdkrachten is het mij een behoefte u langs deze weg mijn 
erkentelijkheid en mijn dank uit te spreken voor de toewijding en de 
belangrijke diensten, welke u ten behoeve van ons land hebt betoond. Ik 
hoop, dat u ook in de toekomst met dezelfde toewijding uwe diensten aan 
het Nederlandse volk ten nutte zult kunnen maken. Mijn beste wensen 
voor uw verdere levensloop mogen u vergezellen. 
Wat daarna met de verzetshelden gebeurde, geeft Cor van Stam op de 
laatste bladzijde in zijn boek Wacht binnen de dijken, dat in 1986 
verscheen, treffend weer: De meeste mensen waren weer gewoon met 
het werk begonnen dat ze vóór de oorlog deden. De oude voorschriften 
werden weer uit laatjes gehaald en opgepoetst. Je moest een opleiding 
hebben om je boekhandelaar te mogen noemen, anders erkende de 
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels je niet als 
boekhandelaar. Al had Dries zo’n driehonderd onderduikers verzorgd, 
daarom kreeg hij als boekverkoper zijn erkenning nog niet.  
Gelukkig is het met Dries de Blaey in zijn normale burgerleven wel 
goed gekomen: hij kon zijn brood verdienen in zijn 
kantoorboekhandel.   
 
Lid van de gemeenteraad van Alkemade  
Een andere rol trok Dries de Blaey wel aan: de plaatselijke politiek. (Of 
trok de politiek aan hem?) Hij werd voorzitter van de C.H.U. afdeling 
Alkemade en belandde in 1960 in de gemeenteraad toen dokter A. van 
der Bijl plotseling overleed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De notulen van de 
raadsvergaderingen 
geven weer dat Dries 
nogal eens aan het 
woord was. 
Zo brengt hij in 1962, 

als het opknappen van de ambtswoning van burgemeester E.J.M. 
Kolfschoten wordt besproken en discussie is over de vraag wie het 

Dries de Blaey temidden 

van de raadsleden N.J. 

Verhaar en W. Versteegen 

(rechts). 



schilder- en behangwerk moet betalen, in dat de burgemeester dit als 
huurder zelf moet opbrengen. Voor de kosten hoeft de burgemeester 
het niet te laten. De Blaey heeft niet alleen een kantoorboekhandel; hij 
verkoopt ook behangselpapier in de prijsklasse van 93 cent tot 20 
gulden per rol. Daaraan voegt hij toe: men kan toch wel dansen, al is 
het niet met de bruid. 
Bij zijn afscheid als raadslid zei burgemeester P.M.F. Smolders onder 
andere tegen de 60-jarige: Daar u nog jong (!!) bent, blijft de kans 
bestaan, dat dit afscheid geen blijvend afscheid is, zodat het voor u 
bestemde geschenk voor consumptie geschikt is, namelijk sigaren, welke 
u wel mogen smaken. De fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij 
(KVP) in de raad zei: Alhoewel geen lid van onze fractie moest men zich 
wel eens in de arm knijpen dat hij dat niet was, zo vriendschappelijk en 
openlijk waren de verhoudingen met hem. …… In de heer De Blaey 
hebben we ook ontmoet een figuur uit het verzet tegen de Nazi’s. En zijn 
instelling is van dien aard, dat het nauwelijks voorstelbaar is dat deze 
vaderlandslievende figuur zich onbetuigd zou laten, indien wederom aan 
onze vrijheden getornd zou worden. 
 
Maar pas op 9 november 1982 ontving zijn vrouw in Hoofddorp het 
Verzetskruis uit handen van Prins Bernhard, omdat haar man al in 
1980 was overleden. 
 
Bronnen: 
Dochter Diny de Blaey 
Boek: Wacht binnen de dijken, Cor van Stam (1986) 
Boek: De Amerikanen  komen, Comité 50 Jaar Bevrijding Leimuiden-Bilderdam-Rijnsaterwoude 
1945-1995 (1994) 
Foto’s: 
Familie de Blaey 
Foto-archief J.W. Kret 
 

 

 

 

 

 

VERZETSGROEP  OUDE  WETERING 
 
A. de Blaey (1905-1980) 

 
De eerste verzetsactiviteiten in Oude Wetering dateren van de 
maanden januari/maart 1943 en zijn ontstaan uit de gesprekken met 
gelijkgezinde vrienden uit de omgeving, met name uit Nieuw Vennep. 
Het eerste doel was de hulpverlening aan de onderbrenging van 
degenen, die zich aan de Duitse arbeidsinzet wilden onttrekken. Een 
ontmoeting met enkele vertegenwoordigers van loslopende 
verzetsgroepen uit Friesland en Overijssel leidde tot de vestiging van 
meerdere contactpunten. En al weldra ontstond een grootscheepse 
uitwisseling van onderduikers. Zeer belangrijk was het contact met 
West-Friesland, met Hoorn als centrum. Teneinde de grote stroom 
onderduikers te kunnen verwerken, werden hier in de omgeving 
meerdere contacten tot stand gebracht. Voorschoten, Rijnsburg, Lisse, 
Koudekerk, Wassenaar en Haarlem mogen hier worden genoemd. 
Vrijwel vanaf het begin van onze activiteit beschikten wij over een 
adres voor het deskundig vervalsen van Persoonsbewijzen. 
Aanvankelijk werd er in los verband gewerkt, maar in de tweede helft 
van 1943 kwam het contact met de L.O. (Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers) tot stand. Onzerzijds werd zorg gedragen voor 



de begeleiding van de transporten van jongelui. Onder de ogen van de 
Moffen werd bij het Centraal Station te Amsterdam “Beurs” gehouden 
en werden de jongelui naar alle windstreken gedirigeerd. Hoewel men 
meerdere malen zijn hart vasthield zijn grote ongelukken daarbij niet 
voorgekomen. 
Het contact met de L.O. leidde weldra tot de aanstelling van een vaste 
koerier, namelijk Jaap Spruitenburg, die met onverstoorbare kalmte en 
onopvallend de gevaarlijkste opdrachten uitvoerde. Zijn naam wordt 
hier met ere genoemd, omdat hij het ten volle verdient. Jammer genoeg 
heeft een keelziekte een, naar menselijke beoordeling ontijdig, einde 
aan zijn jonge leven gemaakt. 
Het verzorgingswerk nam spoedig zulk een omvang aan, dat naar vaste 
medewerkers moest worden uitgezien. Na een voorzichtig polsen en 
testen werd een vaste kern van vier man gevormd en werden onder 
algemene leiding van de Sectieleider speciale afdelingen gevormd voor 
huisvesting, financiën en koeriersdiensten. Eén dezer medewerkers 
werd aangewezen als Plaatsvervangend Sectieleider. Dagelijks werden 
door de Sectieleider en zijn plaatsvervanger besprekingen gevoerd tot 
afhandeling en regeling van de lopende zaken. Naast deze vaste 
medewerkers werden later nog enkele betrouwbare en ijverige 
medewerkers in meer losverband bereid gevonden speciale 
opdrachten uit te voeren. 
Het contact met de L.O. bracht ons ook in het bezit van de nodige 
bonkaarten van allerlei aard. 
De faam van Oude Wetering als Eldorado voor de onderduikers ging 
vrijwel door het gehele land en uit alle windstreken bleven de jongelui 
en soms ook ouderen toestromen. Eldorado schrijven we en dat is niet 
overdreven, want behalve dat de bevolking door het verlenen van 
gastvrijheid zich van zijn beste zijde liet zien, bleven wij hier 
verschoond van bezetting, van razzia’s en last but not least van N.S.B.-
ers, zodat voor verraad niet behoefde te worden gevreesd. Al deze 
gunstige omstandigheden leidden er dan ook toe, dat het dorpsleven 
geheel werd beheerst door onderduikers. Ook meerdere Joden, zowel 
gezinnen als alleen wonenden, vonden hier een veilig onderdak. Het 
nam soms zelfs de schijn aan, dat de opnamecapaciteit van Oude 
Wetering en omgeving rekbaar was als elastiek en dat er nooit genoeg 
mensen konden worden ondergebracht. 
 
Oude Wetering ving de stroom onderduikers op 
De L.O.-leiding liet telkenmale het oog op onze sectie vallen en vele 
districtsvergaderingen werden hier gehouden. En dat niet alleen, want 
ook wanneer medewerkers uit het district aan de klauwen van de 
Duitsers door overvallen op politiebureaus waren ontrukt, dan kregen 
wij meerdere malen de opdracht hen op korte termijn veilig te stellen. 
Vanzelfsprekend was het onze sectie een eer deze kameraden te 
mogen verzorgen. 
Het onderduikersprobleem gaf somtijds ook wel bijzondere 
moeilijkheden en menige kwestie tussen gasten en gastvrouwen moest 
worden geregeld. Wat de technische verzorging van onderduikers 
betreft was alles – zij het soms na veel hoofdbrekens – tot in de puntjes 
verzorgd. Bonkaarten waren altijd aanwezig, mede dankzij de alleszins 
lofwaardige en krachtdadige medewerking van de leiding van het 
distributiekantoor. Vervalste persoonsbewijzen, Ausweiss en 
Bescheinigungen (schriftelijke verklaringen) enzovoort konden waar 
nodig steeds worden verstrekt. 
Naarmate de levensmiddelenpositie in het land verslechterde, nam 
onze taak betreffende de materiële verzorging van de onderduikers in 



omvang toe. Aan de gastvrouwen werd regelmatig tarwe en voor de 
feestdagen ook vlees verstrekt. Van tijd tot tijd waren ook 
peulvruchten beschikbaar. Behalve deze artikelen werden ook 
meerdere malen brandstoffen beschikbaar gesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat deze voorzieningen 
niet altijd even 
gemakkelijk konden 
worden getroffen, zal 
kunnen blijken uit de 
voorvallen, welke wij 

hieronder nog meer uitvoerig zullen memoreren. 
De verzorging van de onderduikers vergde ook handen vol geld. Door 
een krachtdadige actie ter plaatse, maar ook door het vestigen van een 
financieel contactpunt in het kapitaalkrachtigste deel van de gemeente 
Alkemade, namelijk te Rijpwetering en Oud Ade, waren wij in staat om 
wat de hoofdzaak betrof ons zelf te bedruipen. 
In de maanden na de invasie (D-Day: de oversteek uit Engeland op 6 
juni 1944 naar Normandië in Frankrijk) werden we tot dubbele 
activiteit opgeroepen. De organisatie voor de – naar we allen meenden 
naderende bevrijding – werd tot in de puntjes geregeld. We waren – 
vanzelfsprekend in het grote L.O.-verband – gereed om onze taak in de 
overgangstijd te vervullen, maar het mocht nog niet zo zijn, zoals we 
weten. 
Nadat steeds duidelijker ging blijken, dat de zo lang verhoopte 
bevrijding nog lang op zich zou laten wachten, namen we deel aan de 
vorming van de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten). Dagelijks werden 
in onze sectie de oefeningen gehouden.  
De vorming van de B.S. bracht wijziging in de sectiegrenzen, welke 
sterk werden ingeperkt. Geheel zonder moeilijkheden ging dat niet 
gepaard, maar tenslotte heeft de organisatiegeest gezegevierd en 
werkten we gezamenlijk met energie verder. 
 
De Duitsers gooiden er nog een schepje bovenop 
De slavenjacht van de Duitsers in de Hongerwinter 1944-1945 vereiste 
onze volle paraatheid. Alarmsystemen werden in gereedheid gebracht 
en vooral werden op grote schaal persoonsbewijzen vervalst. 
Honderden exemplaren werden behandeld. 
De stroommisère (de Duitsers sloten de elektriciteit af) bracht ons op het 
idee de nieuwsvoorziening ter hand te nemen. Een korte conferentie . . . . . . 
en de zaak draaide na een paar dagen. Een winstgevende affaire overigens, 
want ruim 4.000 gulden (= € 1.818,00) bracht het Mededelingenblad in 
onze L.O. kas. De inning van de abonnementsgelden geschiedde – zeer 
origineel – door middel van een huis-aan-huis collecte met een bus met het 
opschrift ‘Winterhulp’. 

Plantage 1 te Oude 

Wetering, woonhuis van de 

kassier van de 

Boerenleenbank, waarin ook 

het distributiekantoor was 

ondergebracht. 



 
 
 
 
 
 
 

Met onze koeriers waren we niet erg gelukkig. 
Nummer 1, Jaap Spruitenburg, overleed 
tengevolge van een ziekte; nummer 2, Fons 
Bouchier, werd in Leiden bij een razzia 
gearresteerd en naar Duitsland getransporteerd. 
Maanden na de bevrijding vernamen wij dat hij 
geestelijk zwaar geschokt te München werd 
verpleegd in een lazaret (veldhospitaal). Hulde 
komt hem toe voor zijn grote ijver, zijn 
voorkomendheden en vooral zijn standvastig 
stilzwijgen. Nummer 3 werd bij een B.S.-oefening 
vrij ernstig gewond en aan zijn hand blijvend 

verminkt. En dan na het herstel zich weer onmiddellijk present melden 
en zich weer volkomen inzetten, dat bewijst trouw en het ware 
karakter. 
In onze sectie werden drie Engelse piloten, die in de buurt waren 
neergekomen, verzorgd. 
Van de Joden, die hier verbleven, zijn er twee gestorven. Door rustig en 
vrijmoedig optreden kon aan deze mensen een behoorlijke begrafenis 
worden bezorgd. Er geschiedde op valse naam aangifte bij de 
Burgerlijke Stand en dankzij de daar verkregen medewerking werd 
een verlof tot begraven verkregen.  
Ook werden in Alkemade (Roelofarendsveen) huwelijken voltrokken, 
waarbij onderduikers waren betrokken, die in hun eigen gemeente uit 
veiligheidsoverwegingen zich niet ten stadhuize konden vertonen. 
Een krachtig aandeel nam onze sectie bij de sabotage van de uitreiking 
van de T.D.’s 1. Van het begin af aan stond al vast, dat deze zaak grondig 
de soep zou worden ingedraaid. Van de krachtige medewerking van 
het Distributiekantoor was men verzekerd, terwijl ook de diverse 
secretarieën werden bewerkt. Hierdoor kon worden bereikt dat alle 
onderduikers zonder uitzondering in het bezit van een T.D. kwamen en 
als coup de théatre slaagde men door een meesterlijke zet erin, om 
onder de ogen van een N.S.B.-Marechaussee, op het Distributiekantoor 
te Oude Wetering de postzakken met de ontvangstbewijzen, waaraan 
de Duitsers zulk een grote waarde hechtten, te verwisselen voor 
andere postzakken, welke waren gevuld met waardeloos papier.  De 
zakken met de ontvangstbewijzen werden in het nachtelijk uur 
plechtig begraven.2 

                                                           
1  De Tweede Distributiestamkaart. De opzet was een nieuwe registratie van het gehele Nederlandse volk, 
nadat het persoonsbewijs veel van zijn waarde had ingeboet. Om een T.D. te krijgen, moest men in het 
bevolkingsregister van een gemeente ingeschreven staan. Van de oude distributiestamkaart werd een hoekje 
afgeknipt en ten bewijze dat men aan zijn verplichting had voldaan, werd op het Persoonsbewijs rechts boven 
de foto een afgestempeld zegeltje geplakt. Zonder dit zegeltje was het P.B. niet meer geldig.  
Bron: Wacht binnen de dijken, Cor van Stam (1986) 
2 Een overval op het Distributiekantoor, Plantage 1 te Oude Wetering op 30 april 1944 mislukte.  
Zie: De Slag om de Haarlemmermeer, blz. 57, Gerrit & Jan Kuipers (2014) 
Twee overvallers, Christiaan Frederik Maria (Freek) Diemel en Henry van Ees, zijn op 6 juni 1944 gefusilleerd. Zij 
liggen op de Erebegraafplaats te Bloemendaal begraven. 
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Een droevig ongeval geschiedde op 2 maart 1945 bij een oefening met 
een Engelse handgranaat, bij welke gelegenheid een viertal B.S.-ers 
instructie ontvingen van de commandant van district-zuid, Wim van 
der Velden. Door een verkeerde behandeling ontplofte de handgranaat 
in het oefenlokaal. Met ware heldenmoed en doodsverachting dekte de 
commandant zijn jongens en offerde aldus zchzelf op. Hij werd zo 
zwaar gewond, dat hij reeds na enkele uren de geest gaf. Zijn 
heldhaftigheid blijve ons immer ten voorbeeld. Bovendien eiste dit 
ongeval twee zwaargewonden, die echter later zijn hersteld en nog 
vele nuttige diensten hebben kunnen bewijzen.3 
 
Hierboven doelden wij reeds op de moeilijkheden, welke somtijds 
werden ondervonden om de onderduikers van de nodige 
levensmiddelen en brandstoffen te voorzien. Een aardig en spannend 
verloop had de geschiedenis van het houtschip, dat te Rijpwetering 
was gelegen. Dit schip had een lading hout aan boord, afkomstig van de 
startbaan voor de V 1 raket te Noordwijkerhout en had als 
bestemming Havelte in Drenthe, alwaar de baan opnieuw moest 
worden opgebouwd. In de verwarring van de eerste Septemberdagen 
had de schipper een tamelijk afgelegen ligplaats gezocht en zich aldus 
aan de beschieting door de Engelse jagers onttrokken. Wel werd hij 
enkele malen door Duitse instanties gecontroleerd, maar men gaf hem 
voorlopig geen order om door te varen. Wegens geldgebrek kwam hij 
tenslotte op het gemeentehuis om financiële steun en kwam daar in 
contact met één onzer medewerkers. Een praatje, een rapportje aan de 
sectieleider, een flitsend idee . . . . . . .  en nog diezelfde avond kwamen 
we overeen om de lading brutaalweg te vorderen met bestemming als 
brandstofvoorziening voor al de gezinnen, waarin onderduikers waren 
ondergebracht. Het ‘Duitse’ vorderingsbewijs ten gunste van de 
Luftgau (luchtgewest ?) Holland West met stempel was spoedig 
gereed. De vletten werden langszij gesleept en met de overlading kon 
worden begonnen. Op een bepaalde avond was alles gereed gemaakt 
om de volgende morgen vroeg te beginnen. En dan opeens een Duitse 
sleepboot langszij. Een benauwde nacht voor de schipper, maar de 
volgende morgen vertrokken de heren na een vluchtige controle. Niet 
versagen was het parool, de ‘papieren’ waren immers keurig in orde. 
De overlading werd ferm aangepakt en op een late zaterdagmiddag 
kwam de gehele vloot zwaar beladen de Wetering binnenvaren. De 
volgende week een distributie langs de huizen. Naarstig zagen en 
kloven en optasten en dan een knappe Mof, die de V 1-baan weer kan 
terugvinden. Meerdere malen zaten we met welbehagen om een 
knappend houtvuurtje. Niemand van de inwoners heeft ooit geweten 
waar we dat kostelijke brandhout vandaan hadden gehaald. 
Een spannend avontuur werd beleefd met de Paaskoeien van de 
afdeling Zuid. ’t Is enkele dagen voor Pasen en de commandant Zuid 
heeft alles keurig voor elkaar en twee vette beesten uitverkoren. Een 
kink in de kabel en een vleesloze Pasen dreigt voor de deur te staan. 
Een kort beraad te Oude Wetering. Een beslissing en er op uit. Dezelfde 
avond twee goede beesten gevonden. De medewerking van de P.B.H. is 
verzekerd en dan in het nachtelijk uur er op uit naar de afgelegen 
slachtplaats. Meerdere kilometers ver. Het zijn schichtige beesten. Het 
wordt een holpartij, want de beesten gaan ervan door. Door sloten, 
mest en bagger er achteraan, want nooit versagen. Eindelijk weer 
onder controle. Niet vragen: hoe beestachtig we eruit zien. Na 

                                                           
3 Het ongeval is uitvoeriger beschreven in De Amerikanen komen, Comité 50 jaar Bevrijding Leimuiden, 
Bilderdam en Rijnsaterwoude 1945-1995. 



urenlange tocht eindelijk de slachtplaats gevonden. Slager niet 
aanwezig. Dan maar een ander opgezocht en tegen de ochtend alles in 
kannen en kruiken. Daags voor Pasen is er een vlotte bestelling aan 
alle huizen waar onderduikers zijn. Dit betekende een noodzakelijke 
opfleuring in deze vele gezinnen, waar de voedselpositie vaak zeer 
zorgelijk was en men na zo’n injectie bereid bleef de onderduikers tot 
het einde in huis te houden. 
 
Bij de bevrijding kon dankbaar worden geconstateerd, dat we allen 
gespaard zijn gebleven, de L.O.-ers en al degenen, die zich onder onze 
hoede hadden gesteld. De Binnenlandse Strijdkrachten vroegen nu 
onze aandacht en we werden als civiele afdeling ingeschakeld bij de 
Intendance.  Daar de nazorg, het L.O.-bureau voor afvoer van 
onderduikers, N.V.H. en Stichting en dit alles zo lang er wat te doen 
valt.    
 
(De tekst van dit artikel heeft Andries de Blaey kort na de oorlog 
aan Cor van Stam gegeven, die het artikel weer na het overlijden 
van Dries heeft teruggeven aan zijn familieleden.) 
 



 

 

 
 

 

Mei 1945. Een tweetal leden van de 

Binnenlandse strijdkrachten rijden 

van de ene post naar de andere in 

Leiden. Zij zijn druk met het ophalen 

van NSB’ers en moffenmeiden.  

De foto is gemaakt op de Maresingel 

ter hoogte van de Marnixstraat. Van 

de twee toeschouwers is links Bram 

Kret, toen nog op het gymnasium, 

later van 1970-1974 wethouder in 

Leiden. 


