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HOE HET BEGON
Voor Nederland begon de Tweede Wereldoorlog 
toch nog onverwacht toen Nazi-Duitsland ons 
land op vrijdag 10 mei 1940 binnenviel. Neder-
land had zich in september 1939, net als tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, opnieuw neutraal ver-
klaard. Hitler had echter op de vroege vrijdag-
morgen van die 10de mei, om 5 minuten vóór 4 
Nederlandse tijd de invasie in laten inzetten. 
Tegelijkertijd werden België en Luxemburg aan-
gevallen. Het Nederlandse leger was slecht be-
wapend en op de spectaculaire jachtkruiser G1 
van Fokker na, een gevechtsvliegtuig met een 
dubbele staart, stelde de luchtmacht ook niet 
veel voor. De G1 was echter nog niet volledig uit-
getest zodat de meeste toestellen al op de grond 
werden vernietigd. Toen de oorlog uitbrak wa-
ren er maar 23 toestellen operationeel.   

Het mag overigens een absoluut wonder heten 
dat het Nederlandse leger in die eerste chaoti-
sche dagen maar liefst 525 Duitse vliegtuigen 
wist neer te halen. De neergehaalde Duitsers 
hadden steeds een Duits-Nederlands woorden-
boek bij zich. Moedig werd door onze jongens 

op de Grebbeberg, de Afsluitdijk en de Moer-
dijkbrug weerstand geboden. De strategische 
vliegvelden rondom Den Haag, Iepenburg en 
Valkenburg kregen het heel zwaar te verduren 
omdat het één van de eerste prioriteiten van de 
Duitsers was om koningin Wilhelmina te gijze-
len. Er werden talloze parachutisten gedropt die 
van daaruit naar de residentie moesten opruk-
ken. Dat dit mislukte was aan de onverminderde 
inzet van het Nederlandse leger te danken. Het 
Duitse antwoord hierop was het bombardement 
van Rotterdam op die ongelukkige dinsdag van 
de 14de mei. Ondanks dat de stad zich al had 
overgegeven, werd er toch gebombardeerd. 
In een kwartier tijd werd ’s middags de gehele 
oude binnenstad van Rotterdam zo goed als 
weggevaagd. Met 800 doden en 80.000 mensen 
die in één klap dakloos waren geworden, was de 

ravage en de wanorde niet te overzien. Neder-
land had zoiets nog nooit eerder meegemaakt, 
de weerstand was gebroken en het leger capi-
tuleerde. 
Deze capitulatie werd officieel op 15 mei door de 
opperbevelhebber van het Nederlandse leger, 

De spectaculaire jachtkruiser Fokker G-1, beroemd 
en berucht om zijn wendbaarheid en vuurkracht. 
Foto: San Diego Air & AMP; Space Museum Archives.

Sassenheimse hulpactie bij de wederopbouw van Berlicum en 
Middelrode, augustus 1945

Aad van der Geest

In augustus 1945 zijn er hulpgoederen vanuit Sassenheim en Oegstgeest naar de door de Tweede 
Wereldoorlog zwaar getroffen dorpen Berlicum en Middelrode in Noord-Brabant gebracht. Hoe kwam het, 
dat juist deze twee dorpen, maar vooral Berlicum, die hulpgoederen zo hard nodig had? Waar ligt Berlicum 
eigenlijk? In vogelvlucht leiden we u door de jaren 1940-1944 naar de noodlottige oorzaken als gevolg 
ervan. Hoe was in de maanden na de bevrijding van 5 mei 1945 die organisatie tot stand gekomen en wat 
had de Sassenheimse en Oegstgeestse bevolking daaraan bij kunnen dragen? Zijn er nu na 75 jaar nog 
zichtbare herinneringen te bespeuren?

Rotterdam na het bombardement van 14 mei 1940, 
waarbij de havens en de binnenstad werden ver-
woest. Foto: Tracesofwar.nl.
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generaal Henri Gerard Win-
kelman, te Rijsoord onderte-
kend. Zeeland had zich echter 
nog niet gewonnen gegeven, 
zodat daar nog gevochten 
werd. Daarop werd Middel-
burg op vrijdag 17 mei be-
stookt met vliegtuigbommen 
en artillerievuur, waarop ook 
hier de oude binnenstad het 
moest ontgelden. Er waren in 
Middelburg echter maar 20 
doden te betreuren omdat de 
inwoners tijdig geëvacueerd 
waren. Nederland was in een 
goede week tijd geheel on-
der de voet gelopen. Koningin 
Wilhelmina was zoals gezegd, 
na een mislukte poging tot gij-
zeling door de Duitsers, naar 
Engeland uitgeweken. Neder-
land zou de komende vijf jaar, de bezetting door 
Nazi- Duitsland aan den lijve gaan ondervinden.

DE TWEEDE WERELDOORLOG
Na de capitulatie kwam Nederland aanvankelijk 
onder een militair bestuur met aan het hoofd 
de reeds eerdergenoemde generaal Henri Ge-
rard Winkelman. 
Hitler verving dit bestuur eind mei door een 
burgerbestuur met een nationaal-socialistische 
bovenbouw. De Oostenrijker Seyss-Inquart 
werd als Rijkscommissaris geïnstalleerd, aan-
gevuld met vier algemeen commissarissen en 
2000 ambtenaren. De Eerste en Tweede Kamer 
werden opgeheven. Het distributiestelsel werd 
ingevoerd omdat steeds meer goederen alleen 
op rantsoen verkrijgbaar waren. Benzine was 
bijna alleen nog voor Duitsers verkrijgbaar en 
vervoer van en naar bedrijven kwam meest 
voor rekening van de binnenvaart. Alle politie-
ke partijen, op de NSB na, werden verboden. 
De Duitsers eisten steeds meer van de Neder-
landse producten voor zichzelf op, waardoor 
de goederen schaarser werden en de zwarte 
handel floreerde. Met intussen wisselende 
resultaten aan het krijgsfront werd wel dui-
delijk dat de oorlog voorlopig nog niet voorbij 
zou zijn. Met name de strijd aan het oostfront 
kostte Nazi-Duitsland veel manschappen, ma-

terieel en moreel. Het Duitse leger in Noord-
Afrika werd verslagen, zodat de olievelden daar 
niet meer bereikbaar waren en de verovering 
van Engeland was inmiddels al op een misluk-
king uitgelopen. Churchill had het Engelse volk 
opgezweept met de woorden: "Als onze kogels 
op zijn, gaan we ze met de lege bierflessen te 
lijf". Juist in het niet veroverde Engeland werd 
de basis gelegd voor het verdere verloop van 
de Tweede Wereldoorlog. Aan de Zuid-Engelse 
kust werd op verschillende locaties vanaf begin 
1944 een enorme geallieerde troepenmacht 
voorbereid op de komende invasie van West-
Europa. 
Onder de codenaam Operatie Overlord maak-
ten Amerikaanse, Engelse, Canadese, Poolse 
en vele soldaten uit andere landen, op 6 juni 
1944 de overtocht naar Normandië in Frank-
rijk. Hier moest een bruggenhoofd geslagen 
worden van waaruit het Duitse leger terugge-
drongen moest worden uit de rest van bezet 
Europa. Deze 6de juni staat nog steeds bekend 
als D-Day. Nazi-Duitsland was er altijd van over-
tuigd geweest dat een eventuele invasie vanuit 
Engeland plaats zou vinden, en wel vanuit de 
omgeving van Dover in Kent. Onder de code-
naam Operatie Fortitude werd er daarom rond 
Dover een fictieve legerbasis opgericht, com-
pleet met vliegvelden, wegen en dummy solda-

De geplande routes vanuit Zuid-Engeland, richting Normandië in Frank-
rijk. Operatie Overlord, D-Day 6 juni 1944. 
Foto: britishandcontinentaltours.com
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ten, tanks, vliegtuigen en landingsvoertuigen. 
Op 5 juni werd er zelfs een schijninvasie gelan-
ceerd die de Duitsers moest misleiden. Een dag 
later werden er met succes 185.000 man en 
materieel vanuit Zuid-Engeland naar Frankrijk 
overgezet.

OPERATIE MARKET GARDEN (een brug te ver)
Het 1ste Canadese en het 2de Engelse leger, die 
onder de Britse veldmaarschalk Montgomery 
de 21ste legergroep vormden, werden ingezet 
voor de bevrijding van Noordwest-Frankrijk. 
Zij moesten ook de Kanaalhavens bezetten en 
trachtten Antwerpen in te nemen. Antwerpen 
was belangrijk als aanvoerhaven van de gealli-
eerde troepen. Op maandag 4 september werd 
Antwerpen inderdaad ingenomen. Nadat Ra-
dio Oranje ten onrechte meldde dat Breda ook 
al bevrijd was, kwam er een geruchtenstroom 
op gang en verkeerde de Duitse bezetter in het 
‘Brabantse’ in grote verwarring. Op dinsdag 5 
september werden er in Den Bosch Duitse op-
slagplaatsen geplunderd, waarbij er een grote 
hoeveelheid cognac werd buitgemaakt. Dolle 
Dinsdag kreeg in Den Bosch daarom de bij-
naam, Cognac Dinsdag. Montgomery besloot 
na de val van Antwerpen een gevechtspauze 
in acht te nemen, om de aanvoerlijnen te op-
timaliseren. De opmars richting Nederland ver-
liep daarna zo traag, dat hij wel met een nieuw 

krijgsplan moest komen: Operatie Market Gar-
den. De opperbevelhebber van de geallieerde 
troepen, generaal Dwight David Eisenhower, 
ging hier maar schoorvoetend mee akkoord. 
Op 17 september zouden drie luchtlandings-
divisies in de buurt van Arnhem, Nijmegen en 
Eindhoven neergelaten worden om een vrije 
doorgang te kunnen verschaffen voor het 2de 

Engelse leger. Dit leger zou vanuit België, via 
Nederland moeten doorstoten naar het hart 
van de Duitse oorlogsindustrie, het Ruhrge-
bied.
In de morgen van 17 september stegen van-
uit Engeland zo’n 1500 jachtvliegtuigen op, 

Amerikaanse militairen tijdens de landing op Omaha Beach. Operatie Overlord, D-Day, Nor-
mandië 6 juni 1944. Foto; Persbureau Reuters.

Duizenden parachutisten landden 17 september 1944 
tijdens Operatie Market Garden op Nederlands grondge-
bied. Foto: 65601 fulltimeimageparachuteliberationroute 
holland.com
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die de ruim 2000 transportvliegtuigen moes-
ten beschermen, volgepakt met manschap-
pen en materieel. In Veghel landde de 101e 
Amerikaanse Airborne Divisie om de bruggen 
over de Zuid-Willemsvaart te bezetten. Om 
dit te voorkomen werden er vanuit Den Bosch 
twee bataljons Duitse parachutisten op pad ge-
stuurd. Bij Heeswijk-Dinther sneuvelden vele 
Duitsers na een complete omsingeling, zodat 
nieuwe troepen op weg werden gestuurd, nu 
met meer succes. Achteraf weten we allemaal 
hoe het Operatie Market Garden uiteindelijk is 
vergaan. Op de meeste fronten was het misge-
lopen en op 25 september trok het restant van 
de geallieerde troepen zich op Arnhem terug. 
De smalle corridor van de Belgische grens tot 
aan Nijmegen was echter nog steeds in geal-
lieerde handen, waardoor de gevechtshande-
lingen zich nu richting Den Bosch verplaatsten. 
Men wilde toch ten koste van alles voorkomen 
dat de Duitsers van daaruit de corridor zouden 
trachten af te snijden. Hierdoor kwamen Mid-
delrode en Berlicum midden in de gevechtslinie 
terecht, die als een razende bol tekeerging tus-
sen Schijndel en Den Bosch. Na eerst nog vele 
vluchtelingen vanuit Schijndel, aan de andere 
kant van de Zuid-Willemsvaart, te hebben op-
gevangen, werden Middelrode en Berlicum op 
10 oktober geëvacueerd. De meeste inwoners 
kwamen in Den Bosch en omringende dorpen 

terecht. Hierop volgde een zware aanval van de 
Engelsen op Berlicum en Middelrode, puur en 
alleen om de Duitsers te misleiden. Ze moes-
ten denken dat de bevrijding van Den Bosch 
van die kant af zou komen. Daarin slaagde 
men, want de Duitsers trokken onmiddellijk op 
richting Berlicum, waardoor de twee dorpen 
nu in een crossfire kwamen te liggen, met alle 
gevolgen van dien. In Berlicum, toen een dorp 
van zo’n 3.800 inwoners, werden 160 boerde-
rijen afgebrand of met de grond gelijk gemaakt. 
Bijna 1200 gezinnen raakten zo goed als alles 
kwijt. Beide kerken werden aan puin gescho-
ten, evenals de pastorieën van de pastoor en 
dominee. Later zouden de stenen van de r.-k. 
kerktoren gebruikt worden voor de bouw van 
noodhuizen. Inmiddels liep de 53ste Welsh Di-
vision zo Den Bosch in, echter niet nadat zo’n 
50.000 granaten de stad in een spookstad had-
den veranderd. De bevrijding van de geheel 
verlaten dorpen Berlicum en Middelrode volg-
de op 24 oktober. 

OOGGETUIGENVERKLARINGEN
De meeste bewoners kwamen vier dag later 
terug en kregen de schrik van hun leven. Op 
Overloon na was Berlicum het meest bescha-
digde dorp van Noord-Brabant. De inmiddels 
overleden heer Martinus Boselie uit Middel-
rode schreef jarenlater in zijn ‘verzameling 

Een Shermantank van de East Riding Yeomanries, gefotografeerd op de Graafseweg in Den 
Bosch, oktober 1944. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch.



22

geschiedkundige aantekeningen’, over die ok-
toberdagen van 1944 onder andere het volgen-
de: Bevrijding van Berlicum. Vol ijver toog de 
bevolking na de terugkeer in Berlicum aan de 
slag om voorlopige hulp te verlenen aan de vele 
daklozen. Kippenhokken en schuurtjes werden 
als woning gebruikt. Voor de zwaar getroffen 
landbouwers werden noodboerderijen gezet. In 
1947 begon men met nieuwbouw hiervoor. Ver-
der werden voor anderen noodwoningen gezet 
van houtvezelplaten met strooien dak. De actie 
Sassenheim en Oegstgeest was een groot suc-
ces in die eerste tijd, omdat velen alles hadden 
verloren. Maar het ging niet altijd van een leien 
dakje, lezen we verder: Bij de actie Sassenheim 
en Oegstgeest kon men echter geen fouten 
vermijden. Veel werd (tijdens het uitladen der 
schepen) gebroken en vernield en ten slotte 
door inbraak ook nog verloren. Als zwaar ge-
troffenen en werkzaam aldaar constateerden 
we dat 46 pakken (kleding) verdwenen waren 
van de Sassenheim-Oegstgeestzending en dat 
terwijl menigeen om kleren verlegen zat

HULPACTIE
Na de bevrijding van Zuid-Nederland werd de 
actie ‘Zuid helpt Noord’ opgezet, om te trach-
ten voedsel naar de hongerende bevolking van 
Noord- en Zuid-Holland te krijgen, zodra deze 
bevrijd zouden zijn. Vanuit Brabant en Limburg 
werden vele kilo’s levensmiddelen zoals boter, 
spek, eieren, ham en andere producten die nog 
op de bon waren en ook geld, in juni 1945 naar 
het noorden vervoerd. Uit Berlicum zelf kwam 
maar liefst zo’n slordige 7000 kilo graan mee. 

Als antwoord hierop ontstond de actie ‘Noord 
helpt Zuid’. Berlicum werd halverwege juli door 
Sassenheim geadopteerd, maar niet voordat 
een comité eerst een kijkje was gaan nemen 
om te zien of het er echt zo slecht voor stond. 
Men was echter zwaar onder de indruk van de 
aangetroffen verwoestingen en heeft dit onge-
twijfeld op de bevolking van Sassenheim weten 
over te brengen. Besloten werd het vernielde 
en leeggeplunderde dorp tegemoet te komen 
met door de bevolking ingezamelde goederen: 
gebruiksvoorwerpen, huisraad, kleding, meu-
bels, bedden, wiegen, kachels, serviesgoed, 
gereedschappen en dergelijke. Alles wat men 
na die vijf vreselijke oorlogsjaren nog missen 
kon, werd opgehaald. Op zaterdag 28 juli wer-
den deze goederen officieel aan Berlicum over-
gedragen, waarna het eerste schip de week 
erop vertrok. De jeugdige Rudolph Sandberg 
van Boelens jr. de tweede zoon van de Sas-
senheimse burgemeester, had een goed be-
zochte oorlogstentoonstelling gehouden met 
een entreegeld van fl. 0,50 per persoon. Deze 
opbrengst kwam in zijn geheel ten goede aan 
de wederopbouw van het geadopteerde dorp 
Berlicum. Bovendien zou Sassenheim in totaal 
ook nog eens fl. 5.000,- doneren voor economi-
sche en sociale voorzieningen. Oegstgeest zou 
begin augustus Berlicum ook adopteren. Nadat 
de brug over de Dieze, de vaarroute door Den 
Bosch, hersteld was en de Zuid-Willemsvaart 
weer geopend was, kon het eerste schip eind 
juli vanuit Sassenheim op weg. De schippers 
van de Sassenheimsche Motorreederij Wesse-
ling waren vanwege de transporten van bloem-

Schip van Wesseling ligt vlak 
na WO II klaar in de Sassen-
heimse Oosthaven voor ver-
voer van bloembollen naar 
de Rotterdamse haven ten 
behoeve van de export. 
Dezelfde schepen vervoer-
den ook de hulpactie goede-
ren naar Berlicum. 
Foto: Beeldbank Stichting 
Oud Sassenheim.
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bollen naar de haven van Rotterdam tot zover 
al bekend met die route. Van daar voer men via 
de Biesbosch de Bergsche Maas op en verder 
over de Maas en de Dieze, via Den Bosch naar 
de Zuid Willemsvaart. De schepen van Wesse-
ling waren genaamd de Sassenheim I t/m VI. 
Tijdens het bombardement van Rotterdam lag 
één van die schepen in de Leuvenhaven, waar 
ook een groot aantal bommen terecht was 
gekomen. Een voltreffer raakte het schip van 
Wesseling dat finaal in tweeën brak. In de hon-
gerwinter van ’44 – ’45 haalden de Sassenheim 
I en II, ten behoeve van de Sassenheimse gaar-
keuken aardappelen uit Friesland, maar niet 
voordat mijnheer pastoor het stuurwiel van elk 
schip persoonlijk had ingezegend.
Omdat het door de Duitsers verboden was 
over het IJsselmeer te varen, moesten ze over 
de Waddenzee. Het werd een barre tocht met 
heel slecht weer en kruiend ijs. Van Jan Wesse-
ling, die een der schepen persoonlijk bestuur-
de, wist men later te vertellen dat hij met de 
rozenkrans in zijn hand geklemd, al biddende 
het stuurwiel bediende. Beide schepen keer-
den in Sassenheim terug, geladen met een to-
taal van 600 mud aardappelen. Jan Wesseling 
had er intussen persoonlijk zorg voor gedragen 
dat het vervoer naar Brabant tot stand was 
gekomen. De eerste schuit vanuit Sassenheim 
was begin augustus in de Zuid-Willemsvaart 
gearriveerd met een lading meubels en huis-
raad in het ruim én als deklading. De voorraad 
was zo groot dat de bemanning en de inge-
zette inwoners de hele dag nodig hadden om 
de goederen van het schip naar het dorp te 
brengen. Er zouden later in augustus nog vier 

volgeladen schepen uit Oegstgeest volgen. Op 
8 augustus 1945 bezochten Berlicumse jonge-
ren in Brabantse klederdracht de gemeenten 
Sassenheim en Oegstgeest. Dit om uitdrukking 
te geven aan de dankbaarheid voor de reeds 
geschonken goederen en de nog te ontvangen 
hulpgoederen vanuit de gemeente Oegstgeest.

ZICHTBARE HERINNERINGEN
Op 23 oktober 1945 werd de volgende dankbe-
tuiging aan de gemeenteraden van Sassenheim 
en Oegstgeest gezonden. 
Het is mij een voorrecht namens de raad dezer 
gemeente, die daartoe in zijn eerste vergade-
ring na de bevrijding bij acclamatie besloot 
uiting te geven aan zijn erkentelijkheid jegens 
uw bestuur en jegens de ingezetenen van uw 
gemeente voor de grote giften aan geld en 
goederen, welke zij aan de slachtoffers van 
Berlicum hebben geschonken en die in zo ruime 
mate hebben bijgedragen om de ernstige nood 
te lenigen. De gemeenteraad betuigt de edel-
moedige weldoeners van onze getroffenen van 
harte zijn oprechte dank en biedt u de verzeke-
ring aan van zijn blijvende dankbaarheid voor 
de menslievendheid en de weldadigheid uwer 
ingezetenen, welke door de bevolking van Ber-
licum tot in lengte van dagen met de grootste 
erkentelijkheid zal herdacht worden. 
         Namens den gemeenteraad. De Burge-
meester van Berlicum w.g. R.A. van Rijckevorsel. 
In het weekblad voor Berlicum en Middelrode 
Rondom de Toren staan op 8 december 1945 
onder andere de volgende advertenties:

Berlicumse jongeren hier bij de winkel van slager Couvee 
en de bloemenwinkel van Willem van Eeuwen.
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Ook lezen we een bericht van de pastoor van 
Berlicum, Wilhelmus van den Boom, die te-
rugblikt. Toen Berlicum op 24 oktober de her-
denking vierde van zijn bevrijding, was ’t een 
voldoening uiting te geven aan zijn gevoelens 
van dankbaarheid. Daarom heeft Berlicum zijn 
eerste herdenkingsdag niet willen vieren zon-
der Sassenheim en Oegstgeest daarbij uit te 
nodigen. Sassenheim en Oegstgeest zijn beiden 
de reddende engel geweest voor onze beproef-
de gezinnen. Door de onvermoeide werkzaam-
heid en vindingrijkheid van de comités die deze 
hulpactie organiseerden is er een hoeveelheid 
goederen bijeengebracht. Er is door de bevol-
king van deze gemeenten veel geofferd ter lief-
de van Berlicum, niet alleen van hetgeen men 
gemakkelijk kon missen, maar ook van hetgeen 
dat voor henzelf behoorde tot een levensbe-
hoefte van het gezin.
Tevens lezen we een dankwoord van de land-
bouwers: Uit de opgemaakte balans lezen we, 
dat er vijf schepen met hulpgoederen zijn aan-
gekomen, een auto met glas voor de weder-
opbouw en een koe. De melkkoe van de gulle 
gever (N.N.!) kwam aan een zwaar getroffen 
landbouwer met een groot gezin. De georgani-
seerde boeren verklaren dat deze mooie daad 
bij de kinderen en kleinkinderen zal blijven 
voortleven.
Er kwamen in Berlicum verschillende acties tot 
stand om uiting te geven aan de dankbaarheid 

voor de geboden hulp vanuit het noorden. Aan 
de beide comités van Sassenheim en Oegst-
geest werd begin mei 1946 in Hotel Weltevre-
den in Berlicum een gedenksteen aangeboden, 
die vervaardigd werd door Plateelbakkerij Van 
Woerkom in Berlicum. De steen werd destijds 
zichtbaar ingemetseld in het trappenhuis van 
het gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 
te Sassenheim, waar hij zich nog steeds be-
vindt. Alle ambtenaren kwamen daar dagelijks 
meerdere keren langs en ook de veelvuldige 
naoorlogse trouwpartijen, daar de trouwzaal 
op de eerste verdieping was gelegen. Tegen-
woordig is in dit voormalig gemeentehuis het 
Sikkens Experience Center gevestigd, maar de 
gedenksteen is blijven zitten waar hij zat. Op 
de steen zijn de beide gemeentewapens van 
Sassenheim en Berlicum afgebeeld, althans de 
toenmalige wapens. Beide gemeenten maken 
tegenwoordig deel uit van een fusiegemeente, 
waardoor de voormalige gemeentewapens nu 
tot dorpswapens zijn getransformeerd. Sassen-
heim valt tegenwoordig onder de gemeente 
Teylingen en Berlicum onder de gemeente 
Sint-Michielsgestel. Het wapen van Sassen-
heim is onveranderd gebleven, maar op de 
gedenksteen is nog het oude gemeentewapen 
van Berlicum uit 1817 te zien, met daarop een 
mannetjesvarken, ook wel ‘beer’ genoemd af-
gebeeld. In 1973 werd dit veranderd in de af-
beelding van een echte beer.

Leidsche Courant, 16 mei 1946.

GLASACTIE 'RUITEN TROEF'
De glasactie ‘Ruiten Troef’ was een naoorlogse 
hulpactie waarbij glas werd ingezameld in de 
dorpen en steden waar de oorlog niet al te erg 
had huis gehouden en de mensen nog venster-

glas konden missen. Het doel was om de glas-
schade in de getroffen gebieden te herstellen. 
De actie was een geesteskind van de toentertijd 
bekende radioman pater Henri de Greeve, die 
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DE SASSENHEIMSEWEG

tevens de oprichter was van de Bond 
Zonder Naam. In 1946 deed Sassen-
heim hier ook aan mee en ofschoon 
ons aller Herman Verhoef zich de 
hulpactie aan Berlicum op zich niet 
herinnerde, wist hij nog wél van de 
glasactie. Naast het opgehaalde glas 
had het comité ook nog eens 200 m2 
glas en 200 kg stopverf aangekocht. 
De schilder Gerard Bemelman uit 
Sassenheim (Hoofdstraat 276, hoek 
Oude Haven) heeft er samen met zijn 
personeel twee weken in Berlicum 
hard aangewerkt.

Dwars door Berlicum loopt een niet onbe-
langrijke doorgaande weg die enerzijds aan-
sluit op de Hoogstraat en anderzijds op de 
Milrooijseweg: de Sassenheimseweg. In het 
begin van de 14de eeuw was dit niet meer dan 
een zandweggetje tussen de hoge Westakkers 
en de lager gelegen Westerbroek. Deze zand-
weg komen we in 1656 voor het eerst tegen 
als Middelwech. In 1947 werd aan deze weg 
een houten barak geplaatst, geschonken door 
Sassenheim en Oegstgeest. De Middelweg is 
dan nog steeds niet veel meer dan een zande-
rig karrenspoor. Tegenwoordig is dit een van 
de meest gebruikte doorgaande wegen van 
Berlicum. In 1949 besloot de gemeenteraad 

deze Middelweg de naam Sassenheimseweg 
te geven als een blijvend aandenken voor de 
geboden hulp. Ook Oegstgeest krijgt zijn eigen 
straat, de Oegstgeestsestraat. Berlicum krijgt in 
Oegstgeest de Berlicumstraat.
Dit artikel is tot stand gekomen als herdenking 
aan alle slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en aan alle achtergebleven gezinnen, 
die derhalve ook slachtoffer waren. Aan allen 
die de ontberingen van 1940 – 1945 hebben 
doorstaan en dankzij hun enorme inspannin-
gen Nederland er weer bovenop geholpen 
hebben. Laat het toenmalige samenwerkings-
verbond Zuid helpt Noord en Noord helpt Zuid 
ons tot een blijvend voorbeeld zijn.

Leidsche Courant, 16 december 1946.


