Maria Laman (1923-1944) zandgraf 736, vak K
Margaretha Johanna Lafeber (1900-1944) zandgraf 707, vak K
Petrus Jacobus Rijsbergen (1902-1944) zandgraf 550, vak H
Simon Rijsbergen (1906-1944) zandgraf 550, vak H
Vier slachtoffers van de bombardementen op Leiden in december 1944, die op
Groenesteeg zijn begraven
Personalia Maria Laman
Geboren: 14 juli 1923 te Leiden
Dochter van: Willem Jacobus Laman en Henriëtte Parmentier
Overleden: 11 december 1944 te Leiden; Begraven: 16 december 1944
Personalia Margaretha Lafeber
Geboren: 17 augustus 1900
Dochter van: Willem Casper Lafeber en Maria Cornelia van der Kamp
Overleden: 11 december 1944 te Leiden; Begraven: 18 december 1944
Personalia Petrus Jacobus Rijsbergen
Geboren: 25 mei 1902
Zoon van: Simon Rijsbergen en Helena Kuitert
Overleden: 11 december 1944 te Leiden; Begraven: 18 december 1944
Personalia Simon Rijsbergen
Geboren: 30 mei 1906
Zoon van: Simon Rijsbergen en Helena Kuitert
Overleden: 11 december 1944 te Leiden
Begraven: 18 december 1944
Een noodlottig ongeval
‘Dodelijk getroffen’ staat er op de steen van het graf waarin Maria Laman op 16
december 1944 werd begraven.

Wie bezoekers van de begraafplaats vraagt naar de reden van dat opschrift, krijgt
nogal eens te horen ‘dat zou ik niet weten’ of ‘iets met de Tweede Wereldoorlog
misschien?’. Zelfs bezoekers die toch al een tijdje in Leiden wonen, weten soms weinig
tot niets van de bombardementen van december 1944 die tenminste zestig mensen,
onder wie Maria, het leven kostten.
De meeste slachtoffers werden op begraafplaats Rhijnhof ter aarde besteld. Op de
Groenesteeg liggen, naast Maria, nog drie anderen: Margaretha Johanna Lafeber (44
jaar) en de broers Petrus Jacobus (42 jaar) en Simon Rijsbergen (38 jaar). Zij waren,
om een moderne, eufemistische term te gebruiken, collateral damage (nevenschade)
van Britse pogingen om de lancering van Duitse V2’s een halt toe te roepen.
Hoop en teleurstelling
1944 is voor het Nederland van boven de grote rivieren een jaar van hoop én
teleurstelling. In juni krijgen de geallieerden, na de invasie van Normandië, eindelijk
vaste voet op het West-Europese vasteland. Ze zetten hun opmars in rap tempo voort.
In augustus wordt Parijs bevrijd, in september volgen Brussel en Antwerpen.
Nederland hoopt nu ook snel van de Duitsers te zullen worden bevrijd. Op Dolle
Dinsdag 5 september worden, in afwachting van de vermeende komst van geallieerde
troepen, alvast vlaggen en oranje vaandels tevoorschijn gehaald. Duitsers en NSB’ers
vluchten in paniek naar het oosten.
Maar eind september wordt alle hoop de grond in geslagen. Operatie Market
Garden waarbij de geallieerden belangrijke bruggen over de grote rivieren willen
veroveren, loopt op een fiasco uit. Hun opmars stokt bij Arnhem. Noord-Brabant,
Limburg en delen van Gelderland en Zeeland worden bevrijd maar het noorden van
Nederland blijft onder de controle van de bezetter.
Wunderwaffen
De Duitse hoop dat de geallieerden nog verslagen kunnen worden is onder andere
gebaseerd op Wunderwaffen. Deze wonderwapens zullen, door hun revolutionaire
technologie, het tij keren. In de praktijk blijken de wapens echter vooral een propagandaproduct. Sommige liggen nog op de tekentafel, andere zijn prototypes met
gebreken of kunnen slechts in kleine aantallen worden geleverd.
De uitzondering daarop zijn de Vergeltungswaffen (vergeldingswapens), de V1 en
V2. De V1 is een onbemand straalvliegtuig met een explosieve lading. In juni 1944
stort de eerste van een lange reeks V1’s op Londen neer. In een periode van tachtig
dagen vallen er zesduizend doden. Uiteindelijk lukt het de Britten vrijwel alle V1’s in de
lucht te onderscheppen en onschadelijk te maken.
De V2 is een ander verhaal. Het is een, op afstand bestuurbare, vijftien meter lange
raket die in minder dan vier minuten 350 kilometer ver kan komen. In 1943 beginnen
de Duitsers vaste lanceerinstallaties voor V2’s te bouwen in Noord-Frankrijk maar de
invasie van Normandië voorkomt dat die in gebruik worden genomen. De snelle
opmars van de geallieerden dwingt de Duitsers over te schakelen op mobiele

lanceerinstallaties die gecamoufleerd worden opgesteld op plekken waar ze moeilijk
vanuit de lucht te ontdekken zijn, zoals in bossen.

Zo laten de Duitsers uiteindelijk hun oog vallen op
de lommerrijke omgeving van Den Haag als de plek
om hun nieuwe Vergeltungswaffe te lanceren. De
eerste V2 gaat in september 1944 in Wassenaar de
lucht in. In de maanden daarop volgen er nog tussen
de drie- en vierduizend. Londen en Antwerpen zijn
de voornaamste doelen. Schattingen van het totaal
aantal dodelijk slachtoffers lopen nogal uiteen:
tussen de zes- en achtduizend doden. Vergeleken
met de grootschalige bombardementen die de
geallieerden zelf dan op Duitse steden uitvoeren,
waarbij honderdduizenden doden vallen, is het
verlies aan mensenlevens dus beperkt. De Britse
regering is vooral bezorgd over het demoraliserende
effect van de V2’s op de bevolking. De raketten
moeten op de een of andere manier onschadelijk
gemaakt worden.
Lancering van een V2

V2’s in Warmond?

In het park bij het Huys te Warmont is de fundering te vinden voor wat een
lanceringinstallatie had moeten worden. Die is in begin 1945 door de Duitsers
aangelegd maar nooit afgemaakt. In tegenstelling tot wat velen denken zijn er nooit
V2’s gelanceerd. Er had een installatie moeten komen voor V1’s maar ook die zijn
er nooit de lucht in gegaan. Eind maart 1945 pakken de Duitsers ijlings hun biezen
om te voorkomen dat ze door de geallieerden worden omsingeld.
Doelwit Leiden
Leiden krijgt het tijdens de Duitse bezetting behoorlijk voor de kiezen. Zo wordt meer
dan de helft van de joodse bevolking gedeporteerd en vermoord. Voor oorlogsgeweld
blijft de stad echter lang gespaard. De felle gevechten om vliegveld Valkenburg, in mei
1940, spelen zich even buiten de stadsgrenzen af. Als de Leidenaren in de jaren daarna bommenwerpers in de lucht zien, zijn die op weg naar Duitsland of op de terugweg
naar Engeland. Dat verandert als de V2-lanceerinstallaties in Wassenaar neerstrijken.
Leiden wordt een knooppunt in de aanvoer van de raketten.
De V2’s worden met goederentreinen vanuit Duitsland via Utrecht naar Leiden
gebracht. Daar komen ze meestal ’s nachts aan. Overdag verblijven ze op het goederenemplacement bij het hoofdstation, waar nu Leiden Centraal staat.

Het goederenemplacement van het Station Leiden in 1938.
Op de voorgrond de spoorweghaven en op de achtergrond het Academisch Ziekenhuis
(Foto Balt Jansen)

Tegen de avond worden de wagons naar station Heerensingel gerangeerd. Het station
was het eindpunt van de spoorlijn naar Hoofddorp maar die is in 1936 gesloten. Daarna
werd het station alleen gebruikt voor goederen.

Uitsnede van kaart uit 1917 van spoor- en tramverbindingen rond Leiden.
In helder rood de aftakking naar station Leiden-Heerensingel.

Op station Heerensingel worden de V2’s overgeladen op speciale aanhangwagens die
door een tractor worden voortgetrokken. Via verschillende routes door de binnenstad
rijden ze naar Wassenaar.
De Britten zijn niet in staat om de supersonische V2’s uit te schakelen als ze
eenmaal gelanceerd zijn. Het bombarderen van de lanceerinstallaties is evenmin
effectief. Ze zijn goed gecamoufleerd en veranderen voortdurend van plek. Er rest
geen andere mogelijkheid dan het bombarderen van de aanvoerroutes en de op- en
overslagpunten. Zo wordt Leiden doelwit.
De bombardementen
Station Heerensingel is het eerste doelwit. Op zondagochtend 10 december 1944
duiken vier jachtvliegtuigen op het station af. Het emplacement wordt getroffen maar
twee bommen komen neer in de wijk ten westen van het station. Er vallen daar rond
de tien doden. Er zijn talloze gewonden en de schade is enorm.
De dag erna, op maandag 11 december, is het emplacement bij het hoofdstation
aan de beurt. Rond het middaguur laten vijftien jachtbommenwerpers hun dodelijke
lading vallen. Enkele bommen treffen hun doel maar de meeste komen terecht in de
buurt naast het emplacement. Het is de Haverzakbuurt, die lag in de driehoek van
Stationsweg, Morssingel en de huidige Schipholweg.
De volksbuurt bestaat uit kleine, rug aan rug gebouwde, huizen en smalle straatjes.
Veel mannen die er wonen zijn losse arbeiders of ze werken voor de spoorwegen of
de Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM) die haar hoofdkantoor in de wijk heeft.

Ook huizen aan de Stationsweg en de
Steenstraat worden zwaar beschadigd.
Een vleugel van het Natuurhistorisch
museum (nu het Museum Volkenkunde)
stort in.
Omdat de piloten bij terugkomst melden dat ze weinig succes hebben gehad,
wordt besloten om diezelfde middag een
nieuwe poging te wagen. Rond vier uur
zijn de reddingswerkzaamheden in de
buurt nog in volle gang als de tweede
aanval plaats vindt. Ook ditmaal landen
de bommen, op een paar voltreffers na,
vooral naast het emplacement. Er komen
die dag tenminste vijftig mensen om het
leven, onder wie drie Duitse militairen.

De Haverzaklaan (gezien naar de
Stationsweg) eind negentiende eeuw.

De ravage aan de Stationsweg
(Foto Balt Jansen)

Mies Laman
Maria Laman, die in het dagelijks leven Mies wordt genoemd,
fietst op maandag 11 december rond het middaguur over de
Stationsweg. Ongetwijfeld met een behoorlijke vaart want
het luchtalarm is afgegaan en ze wil een veilige schuilplaats
opzoeken. Dat lukt haar niet. De enorme drukgolf van de
exploderende vliegtuigbommen blaast haar tegen de gevel
van het huis op Stationsweg 33. Daar overlijdt ze, op
eenentwintigjarige leeftijd.
Mies’ vader, Willem Jacobus Laman, en haar moeder,
Henriëtte Parmentier, trouwen in 1913. Mies wordt op 14 juli
Mies Laman
1923 geboren in Leiden.
Mies heeft dan drie broers en een zus. Er zullen nog twee zusjes volgen, van wie
de laatste op jonge leeftijd zal sterven.
Vader Willem heeft een winkel in ijzerwaren aan de Haarlemmerstraat 197. Hij heeft
het pand kunnen kopen met financiële steun van zijn schoonfamilie die sajet- en
kousenfabrieken heeft. In 1919 verhuist de winkel en het gezin naar de Donkersteeg
8, het pand, waarin al vanaf 1890 een ijzerhandel gevestigd was. Later wordt ook
Donkersteeg 10 gekocht.

Het gezin Laman - Parmentier met Miesje op het tafeltje

Over Mies’ jeugd is niet veel overgeleverd. Vader is veel op pad en moeder zorgt voor
het kroost. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen muziekles krijgen. Eerst krijgen ze
een jaar notenles en daarna beginnen ze op een muziekinstrument. Zo speelt een van
Mies’ broers dwarsfluit, de ander orgel en de derde cello. Een van haar zussen speelt
piano en een andere zus speelt net als Mies zelf viool. er wordt regelmatig opgetreden
in de familiekring.

Mies wordt apothekersassistente. Dat verklaart
misschien waarom ze op 11 december op de
Stationsweg fietst als de bommen vallen. Op de
overlijdensakte wordt als tijdstip twaalf uur genoemd.
Is ze vanuit de apotheek van het Academisch
Ziekenhuis voor het middageten op weg naar huis het gezin woont inmiddels aan de Zoeterwoudsesingel op nr. 92 - of is ze op pad geweest met een
bestelling van apotheek Reyst die op de Steenstraat
zat? Ze is hoe dan ook op de verkeerde tijd op de
verkeerde plek.

Mies (links) en zus Ans

Overlijdensakte

Margaretha Lafeber
Wat de vierenveertigjarige Margaretha Johanna Lafeber die bewuste dag naar de plek
des onheils brengt is onbekend. Het tijdstip van haar overlijden wordt op de akte
aangegeven als vier uur ’s middags. We mogen dus vermoeden dat ze slachtoffer is
van het tweede bombardement op het emplacement van het hoofdstation.

Margaretha wordt 17 augustus 1900 in Leiden geboren als dochter van Willem
Casper Lafeber, die leraar is aan de ambachtsschool, en van Maria Cornelia van der
Kamp. Zij is hun eerste kind en zal ook hun laatste blijven. Over haar leven is in de
(gedigitaliseerde) ambtelijke administratie niets meer te achterhalen dan haar geboorte
en overlijden. Ook onderzoek in de dagbladen levert amper wat op. Wel dat zij wordt
geboren aan de Oude Singel.

Leidsch Dagblad (18 augustus 1900)

Zij blijft daar, zo blijkt uit de overlijdensadvertentie voor haar vader, in ieder geval
wonen tot en met 1931. Ten tijde van haar dood woont ze op Herengracht 5 (zie de
advertentie verderop in dit artikel). En mogelijk verwijzen deze korte berichten naar
haar.

Leidsch Dagblad (5 maart 1921)

Nieuwe Leidsche Courant (11 november 1922)

Nieuwe Leidsche Courant (11 augustus 1924)

Of ze na die opleidingen ook een baan in het onderwijs vindt, is onzeker. In
krantenberichten over aanstellingen van onderwijzend personeel aan Leidse scholen
komen we haar naam niet tegen. Ze is nooit getrouwd en overlijdt als mejuffrouw. Op
18 december wordt zij op begraafplaats Groenesteeg begraven.

Petrus en Simon Rijsbergen
De broers Petrus en Simon Rijsbergen wonen in de getroffen buurt, op Haverzaklaan
5. De aangiftes van hun overlijden melden dat ze beide om vier uur ’s middags stierven,
bij het tweede bombardement dus. Ze zijn op dat moment waarschijnlijk bezig de puinhopen van het eerste bombardement te doorzoeken en te ruimen. Ze weten beide wat
het is om de handen uit de mouwen te steken: Petrus is grondwerker, Simon metaaldraaier.

De Haverzaklaan na het bombardement
(Foto Balt Jansen)

De broers zijn zoons van Simon Rijsbergen en Helena Kuitert. Vader probeert de kost
te verdienen met allerlei baantjes. Wanneer hij wordt ingeschreven als dienstplichtige
laat hij zich te boek stellen als koopman maar dat lijkt bluf. In latere ambtelijke stukken
worden namelijk als zijn beroep sjouwer, loopknecht, petroleumventer of bouwknecht
vermeld.
Moeder Helena is de dochter van een zoutziedersknecht en een dienstbode. Ze
trouwt in september 1899 met Simon en moet dan een dikke buik hebben gehad. Twee
maanden later wordt hun eerste kind geboren. Het sterft twee jaar later. Petrus
Jacobus Rijsbergen komt op 25 mei 1902 ter wereld. Hij krijgt in de jaren daarna drie
zusjes, van wie er een al jong sterft, en twee broers. Broer Simon wordt op 30 mei
1906 geboren.

Het leven van het Rooms-katholieke gezin zal hard geweest zijn. Er komt weinig geld
binnen en er moeten veel monden worden gevoed. Op hun twaalfde gaan de kinderen
van school en aan het werk. Het weinige dat ze hebben wordt door de bombardementen in één klap weggevaagd.
Een noodlottig ongeval
In een terugblik op de oorlogsjaren schreef de Leidse oud-wethouder en locoburgemeester Max Verwey over de bombardementen:
‘De reacties, die het gebeurde onder de bevolking te weeg bracht, waren nogal
verschillend. De een meende, dat dit alles offers waren, die voor de bevrijding moesten
worden gebracht. De ander noemde een dergelijke wijze van bombardeeren zeer
lichtvaardig en zinloos. Weer anderen zeiden, dat de Duitschers ons lieten
verhongeren, maar onze bondgenooten hier den boel kapot kwamen gooien. Doch
verreweg het grootste deel der burgerij begreep, dat al deze ellende door de
Duitschers over onze hoofden en over de geheele wereld was uitgestort.’
De gemengde gevoelens waarover Verwey schreef, worden ook weerspiegeld in de
overlijdensadvertenties die in de dagen na het bombardement in de dagbladen verschenen.

Zuidhollandsch Dagblad 16 december 1944

Noch in deze advertenties van drie van de mensen die op de Groenesteeg werden
begraven - Van Mies Laman verscheen geen advertentie - noch in die van andere
slachtoffers, werd het woord ‘bombardement’ gebruikt of verwezen naar de aanstichters. Het was ‘een noodlottig ongeval’. De gemengde gevoelens zullen er ook toe

hebben bijgedragen dat er na de oorlog weinig over de bombardementen werd
gesproken en dat de eerste officiële herdenking pas vijftig jaar later plaats vond. Het
weinig geslaagde en verdekt opgestelde aandenken bij station Leiden Centraal (zie
kader) houdt de herinnering aan de bombardementen ook niet echt levend. Dat
bezoekers van begraafplaats Groenesteeg vaak niet of nauwelijks weet hebben van
de catastrofe in december 1944 is dus alles bij elkaar niet verwonderlijk.
Monument?

In 2008 werden in opdracht van de gemeente Leiden, op pijlers onder perron 1 van
station Leiden Centraal, drie panelen van kunstenaar Maarten van Maanen aangebracht ‘om de getroffenen van de bombardementen te herinneren’. Uitleg vindt
men op een klein bordje aan de zijkant van een van de zuilen. De enigen die deze
panelen passeren zijn studenten die in de ruimtes erachter hun fiets(wrakken)
parkeren. Het is de vraag of veel van hen de moeite nemen om de begeleidende
tekst te lezen. Voor een van de panelen staat sinds enige tijd gemakshalve een
chemisch toilet.
De graven
Mies Laman deelt het graf met haar vader die in 1955 overleed, en met haar in 1964
overleden moeder. De grafsteen werd na de oorlog gereinigd en van opstaande
metalen lettering voorzien.
Margaretha Lafeber deelt haar graf alleen met haar moeder die in 1948 stierf.

Graf Laman (734)

Graf Lafeber (707)

Het graf van Petrus en Simon Rijsbergen is niet (meer?) voorzien van een gedenkteken. Opmerkelijk is dat het graf werd gekocht door hun moeder, een grote uitgave
voor een niet bepaald bemiddeld gezin. Even opmerkelijk is dat de Rooms-Katholieke
broers hun laatste rustplaats kregen op de begraafplaats van het Nederlands
Hervormd Kerkgenootschap en niet op de R.K. begraafplaats Zijlpoort. Had dat met
de oorlogssituatie te maken? Hun ouders, een zus en een broer werden wel op die
laatste begraafplaats te rusten gelegd.
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