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Veilig de oorlog door
Door Inge Harkema en José Niekus

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Bronnen
■■ Archief gemeente Oegstgeest (persoonsgegevens).

■■ Leidsch Dagblad en Oegstgeester Courant.

■■ Databanken

■− https://geneakatwijk.webtrees.net

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

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

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

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

2013.

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

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

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

Groenendijk en Carla de Glopper.

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


