
 

 

Schokkende en leuke verhalen van Wassenaarders in de oorlog in 

één boek 

Velen hebben het fraai uitgevoerde boek getiteld ‘Wassenaar in  de Tweede 
Wereldoorlog’ uitgekomen in 1995 gelezen. De auteurs Hazenberg, Kenens, van der 
Krogt, van Lit en Neisingh lieten 25 jaar geleden niets aan het toeval over om zo 
exact mogelijk de geschiedenis van Wassenaar voor en tijdens de oorlogsjaren vast 
te leggen,. Maar waarom  dan toch weer een boek over een oorlog die al zo lang 
geleden is? In 2015 verscheen er een ingezonden stuk in de plaatselijke krant met 
een stukje kritiek over het feit, dat er na de oorlog politie-agenten dienst deden die 
fout waren in de oorlog. Voor mij was dit aanleiding om de briefschrijver te vragen dit 
op papier te zetten. Als hij daartoe niet in staat zou zijn wilde ik dat wel voor hem 
doen. 
Dat was de aanleiding waarop de toenmalige burgemeester mij vroeg dit voor 
meerdere oudere Wassenaarders verhalen op te schrijven. Nooit heb ik kunnen 
vermoeden, dat de Tweede Wereldoorlog nog zo’n enorme impact had en heeft op 
oudere inwoners van Wassenaar. 
Auteur Peter Knijnenburg: ‘Uit het boek spreekt de angst, de ellende maar ook de 
leuke dingen van de vijf oorlogsjaren’. 
Lees hoe een succesvol ondernemer Koos Tacx de oorlog doorkwam. ‘De laatste 
jaren van de oorlog waren een verschrikking. Je gaat dan beseffen wat vrijheid is’. 
Ook het volgende maakte op mij een diepe indruk bij het gesprek, dat ik met hem 
mocht voeren:  ‘Ik heb soep gehaald en dat pannetje kwam te vallen en ik heb met 
een lepel de soep van de straat moeten scheppen’  of van de heer van Barneveld (de 
zoon van de gemeentesecretaris in de oorlog):  ‘Het scherpe geluid overtreft andere 
geluiden in de wijde omgeving. Het klinkt als een reeks brekende takken. Overal 



wordt geroepen en hard gelopen. Mensen laten zich uit angst op de grond vallen. ‘Ze 
schieten, ze schieten’ klinkt het schor uit de mond van de naar binnen stormende 
groetenman, die net buiten groenten uit de kist haalde voor mijn moeder. Ik kijk 
vragend naar haar. Haar pupillen zijn verwijd, het wit van haar ogen rood dooraderd. 
Zweetdruppeltjes parelen op haar voorhoofd’.  
De heer Kalff, een zeer gerespecteerd directeur van een grote 
levensverzekeringsmaatschappij vertelde mij o.a.: ’Die Duitsers gingen altijd 
marcheren en dreigend met die laarzen stampen op de Schouwweg. Ze kwamen uit 
het dorp en marcheerden naar  Den Haag en liepen langs de politiepost op de 
Schouwweg. M’n zusje (toen 4 jaar) barstte altijd in huilen uit als ze het gestamp 
hoorde en toen zeiden wij altijd: ‘Nee joh, het is onweer’. Dat vond ze dan niet erg en 
was het over. Ik ben ontzettend bang geweest in de oorlog, ook al lijkt het soms 
anders te zijn. Hongerwinter? Alle kruimels werden verzameld in een doosje. Nog 
steeds eet ik iedere krummel van m’n bord en alles wat ik opschep eet ik op’. 
Deka Wielinga over de Hongerwinter: ‘De  moeders kookten de bloembollen of 
maakte er stroop van. Redelijk vies, maar je had tenminste wat in je maag. De 
hoeveelheid eten in de herfst van 1944 werd steeds minder en wij begonnen in het 
gezin honger te krijgen. Mijn moeder had een schema gemaakt, waarop stond op 
welke dag welk kind ‘de pan uit mocht likken’.  

Eind maart had de schrijver het boek voor het eerst in handen. Een bijzonder 
moment, want aan het interviewen en het schrijven, meer dan 4½ jaar, bewaart hij 
veel mooie herinneringen. ‘Uit het boek spreekt natuurlijk de angst en de ellende van 
die vijf oorlogsjaren, maar toch zit er een  goede balans in tussen ellende en humor.’  
 

Woensdag de 29e  april neemt burgemeester Leendert de lange, die ook het 
voorwoord schreef, summier het eerste exemplaar in ontvangst. Natuurlijk was er 
een grotere presentatie gepland inclusief ingestudeerde liederen van het 
geformeerde Bevrijdingskoor maar dat zal later in het jaar nog wel plaatsvinden. 

Wilt u in bezit komen van het boek. Dat kan op twee manieren.  
1.U kunt  het boek aanschaffen door overmaking van een bedrag van € 24,95 op 
rekeningnummer NL93 INGB 0001331514 met vermelding van naam en adres. 
Woont u in Wassenaar, dan wordt het boek persoonlijk bij u thuis gebracht (Het boek 
past niet in de brievenbus). Buiten Wassenaar is het bedrag (inclusief verzendkosten 
etc), € 30,-, gaarne vermelding van naam en adres. 
2.Door het persoonlijk, na 29 april a.s.,  af te halen dagelijks tussen 16.00 en 18.00 
uur op het adres Poolshof 13 met overhandiging van een bedrag van € 24,95.  

 

Toen hun jeugd stopte…..... 
‘Met een paar woorden kun je soms heel veel zeggen. Dit ging door mij heen toen ik 
voor het eerst de pakkende titel van dit boek over de Tweede Wereldoorlog in 
Wassenaar las’, aldus onze burgervader Leendert de Lange.  
De persoonlijke herinneringen van jonge Wassenaarders aan de Tweede 
Wereldoorlog en de vaak zeer ingrijpende gevolgen daarvan op hun leven in 
onvrijheid angst, honger en overlevingsdrang zijn gebundeld ín een boek, dat 
binnenkort uitkomt.  
‘Zo’n driekwart eeuw later laat hij de lezer als het ware in de huid kruipen van de 
inwoners van het dorp Wassenaar, die toen op allerlei manieren trachtten te 



overleven. De lezer volgt op de voet wat de jonge mannen en vrouwen toen 
meemaakten’ aldus Henk Goulooze aan wie hij het script als eerste liet lezen en hem 
vroeg om daarover iets te zeggen! 
Hij, dat is de auteur van het boek Peter Knijnenburg, heeft meer dan 4½   jaar 
gewerkt aan de totstandkoming van dit boek. Het houden van gesprekken met hen 
die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt, de wekelijkse bezoekjes aan het 
historisch archief van de gemeente Wassenaar, het verzamelen van materialen 
etc.etc. 
Het boek kenmerkt verschillende onderwerpen zoals: Prominente, tijdelijke, inwoners 
van Wassenaar tijdens de oorlog, radio Oranje, de distributie, de vorderingen van 
duiven, fietsen, kerkklokken etc. maar ook de houtkap, de V2, de Hongerwinter 
etc.etc. Onderdrukking door de bezetter, wat betekende dat voor het alledaagse 
leven van jonge mensen?  

 


