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Een fietsroute langs een aantal gedenkwaardige locaties mbt.
de bezettingstijd 1940-1945
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Een fietsroute langs een aantal gedenkwaardige locaties mbt. de bezettingstijd 1940-1945

Waypoints
Provinciale weg
(52.09293; 4.59012)

Op deze Algemene Begraafplaats is nummer een oorlogsgraf.

Hier ligt Johannes M. van Gemeren begraven. Hij stierf op 11 oktober 1943 in Marburg am Lahn slechts 19 jaar oud.
Hij was boomkweker van beroep. Meer over hem bekend?

Voorweg 18
(52.09469; 4.60334)

2 / 16

Voorjaar 1944, boerderij van Van Waaij,

Om de opmars van geallieerden vanuit het westen tegen te houden besluit de Duitse bezetter achter de Atlantikwall
nog een verdedigingslinie aan te leggen. Onderdeel daarvan is het onder water zetten van polders.
In korte tijd wordt er op de lijn Amsterdam-Rotterdam een keten van wegversperringen, bunkers, tankvallen, bunkers,
mijnenvelden aangelegd. Om een eventuele opmars nog meer te bemoeilijken worden ook polders onder water gezet.
De burgemeester van Hazerswoude krijgt in maart 1944 tien dagen de tijd om de boerderijen in het betreffende
gebied te voorzien van dijkjes. Met man en macht wordt en gegraven en opgehoogd.
Daarna worden de polders onder water gezet tot een hoogte van 50-60 cm. Op 10 april breekt de eerste dijk al weer
door. De inundatie brengt veel ongemak voor de boeren maar het is wel een nieuwe bron van voedsel, ondanks dat
het verboden is zich in deze polders te begeven. Eendeneieren, eenden en vis zijn een welkome aanvulling op het
karige menu

Green Bridge Dorpsstraat 4A
(52.09571; 4.59864)
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31 augustus 1945. Koninginnedag.

Het bevrijdingsfeest wordt gecombineerd met de verjaardag van koningin Wilhelmina. Het
feest duurt twee dagen. Op de achtergrond is het geboortehuis van dominee Dirk Arie van
den Bosch te zien.
In Hazerswoude-Dorp wordt er door een comité onder leiding van burgemeester Warnaar op 30 en 31 augustus een
algemeen bevrijdingsfeest georganiseerd. 30 augustus zijn er hoofdzakelijk kinderfeesten. De verjaardag van de
koningin begint met een korte dienst in alle kerken. Daarna zijn er volksspelen, muziekuitvoeringen en gelegenheid
om te dansen. Een groot vuurwerk besluit de feestelijkheden.
Op de achtergrond is het geboortehuis van Dirk Arie van den Bosch te zien. Deze in Hazerswoude geboren predikant
is in 1941 in Den Haag opgepakt omdat de Duitse bezette in zijn boek 666, Het getal eens menschen een aanklacht
op de Führer leest. De dominee sterft op 20 maart 1942 in kamp Amersfoort aan dysenterie. Na de oorlog wordt de
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Schoolstraat omgedoopt in Ds. D.A. van den Boschstraat.

Raadhuisplein 8-1
(52.09631; 4.59582)

22 mei 1945

Na het planten van de vrijheidsboom volgt een defilé van Binnenlandse Strijdkrachten voor het raadhuis in
aanwezigheid van verschillende autoriteiten. Op 11 mei wordt dorpsgenoot Dirk de Bruin feestelijk ingehaald.
Die 22e mei staat er veel op het programma. Het tweede onderdeel is een defilé voor het raadhuis door de
Binnenlandse Strijdkrachten. Niet alleen enkele autoriteiten maar ook vele dorpsgenoten zijn hier getuigen van. Het
defilé wordt afgesloten door het gezamenlijk zingen van het aloude Wilhelmus, begeleid door de harmonie van
Hazerswoude.
Het raadhuis is wel vaker het toneel van feestelijkheden. Sergeant Dirk de Bruin is direct na de oorlogsdagen naar
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Engeland overgestoken. Daar wordt hij in 1944 lid van de Prinses Irene brigade en later strijdt hij mee om Frankrijk,
België en Nederland te bevrijden. Ter ere van zijn staat van dienst houdt de B.S. een parade voor hem en zijn
verloofde uit Benthuizen, Dit Vermeulen.

Hervormde kerk Dorpsstraat 64
(52.09626; 4.59539)

Mei 1945

Direct naar de capitulatie komen de Binnenlandse Strijdkrachten bovengronds. Mannen van het Strijdend deel zijn
tijdens de bezetting vaak actief geweest in het verzet. De Bewakingstroepen komen voor het eerst in actie.
De Binnenlandse Strijdkrachten zijn in september 1944 opgericht. Het doel is om mee te werken aan de bevrijding van
het land en na de capitulatie zorg te dragen voor orde en rust in het land. In hun blauwe overall en oranje armband
zijn ze duidelijk herkenbaar. Een van hun eerste taak is het oppakken en bewaken van NSB’ers en het verdelen van
voedselpakketten onder de bevolking. Meisjes die een relatie hadden met een Duitse militair worden ook opgepakt en
een aantal wordt gedwongen aardappels te schillen voor de mannen van de B.S.
Het hoofd van de Michaelschool, meester A. Th. de Ruyter, is een van de commandanten van de B.S. in het Dorp. De
commandanten hebben hun kantoor in het raadhuis.
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22 mei 1945
Na het planten van een bevrijdingsboom gaan de feesten verder bij het raadhuis en op het kerkplein. Dit zijn de eerste
georganiseerde feestelijkheden in Hazerswoude-Dorp.
Na de ceremonie rond het planten van een vrijheidsboom volgt een ceremonie bij het raadhuis. Om 7 uur trekt de
muziek weer door het dorp. De harmonie van Hazerswoude houdt de sfeer er goed in. Op het plein van de
Nederlands Hervormde kerk worden volksspelen uitgevoerd, zoals de mannendans en Oudhollandse dansen. Deze
festiviteiten trekken veel aandacht. Er heerst een uitstekende stemming en dat is aan de foto’s te zien. De dames zijn
oververtegenwoordigd. Op de voorgrond enkele leden van de B.S.

Dorpsstraat 66
(52.09639; 4.59498)
Het Historisch Museum Hazerswoude is hier sinds 1975 gevestigd. Sinds 1998 is het gehele pand beschikbaar als
museum. Tot aan de jaarmarkt, eind augustus, is hier de tentoonstelling ‘Oorlog hoort in een museum: Herrezen uit
het water’ te bezichtigen. Het museum is elke zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur geopend. Bezoekers wordt een kleine
bijdrage gevraagd, donateurs hebben altijd vrije toegang.

Dorpsstraat 118
(52.09655; 4.59222)
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5 mei 1945.

Eindelijk mag de Nederlandse driekleur weer in alle vrijheid wapperen. Direct na de bevrijding wordt dagen
feestgevierd. Spontaan! Bevrijdingsfeesten zullen in de zomer plaatsvinden.
Direct na de capitulatie vieren de mensen feest om de herwonnen vrijheid, zij het vaak ook met een wrange nasmaak
om de mensen die gestorven zijn en de verliezen die geleden zijn. Zo vlak na de bevrijding is er weinig om feest mee
te vieren, behalve de immense vreugde. Het zal tot de zomer duren voordat de verjaardag van prins Bernhard en die
van koningin Wilhelmina aanleiding zijn voor een reeks aan festiviteiten.
Met name jonge mensen trekken van bevrijdingsfeest naar bevrijdingsfeest die in de regio georganiseerd worden.
Meer dan eens betekent dat feesten tot in de kleine uurtjes en dan direct daarna weer aan het werk. Eindelijk de kans
om echt jong te zijn!
Eerste bezettingsjaar.
Duitse soldaten van Batterie Mahler oefenen met kanonnen op het schoolplein van de School met den Bijbel.
Deze foto is in het geheim genomen. Van tijd tot tijd zijn er legereenheden in Hazerswoude ingekwartierd. In de zomer
en het najaar van 1940 zijn dat vooral troepen die in Noord-Frankrijk hadden gevochten en die op krachten moesten
komen voordat ze bij een volgende strijd zouden worden ingezet. Officieren worden meestal bij particulieren
ondergebracht, soldaten in scholen en paarden met hun verzorgers bij boeren. Daar staat wel een vergoeding
tegenover. In september is dat voor Hazerswoude-Dorp fl. 1534,70. Na de bevrijding zal blijken wie die rekeningen
daadwerkelijk betaald heeft. Niet de Duitse bezetter maar de Nederlandse belastingbetaler.
Batterij Mahler oefent met het wagenpark en kanonnen op het schoolplein. Daar is het plein niet op berekend. Na
vertrek van de Batterie moet het hele schoolplein worden opgeknapt. De rekening wordt opgestuurd naar de
Ortskommandatur in Gouda.

Dorpsstraat/hoek Gemeneweg
(52.09660; 4.59155)
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17 januari 1945.
Op deze woensdag vindt er een urenlange razzia plaats waarbij een groot aantal mannen worden opgepakt. Ze
worden verzameld voor het huis van melkboer Vreugdehil voordat ze naar Leiden en later Duitsland worden
afgevoerd.
De bevrijding nadert, maar de Duitse bezetter geeft nog niet op. Zoveel mogelijk mannen moeten naar Duitsland om
daar de industrie draaiende te houden. Begin januari 1945 vinden overal razzia’s plaats. In Hazerswoude is deze op
de morgen van 17 januari zeer succesvol. De gevolgen zijn tragisch en maken grote indruk op de bevolking. Een
vluchtende onderduiker wordt direct doodgeschoten. De angst is groot. Dominee Van Heuzeveldt vraagt toestemming
om te mogen bidden, kort voordat de groep te voet naar Leiden vertrekt. Ook Duitse soldaten sluiten hun ogen,
waardoor een groep mannen toch nog weet te ontsnappen. Later springen enkele mannen nog uit de trein naar
Duitsland. Drie jonge mannen zullen niet meer terugkeren. Zij sterven aan de ontberingen in de Duitse kampen, zelfs
nadat geallieerden de kampen begin april bevrijden.

Oude Gemeneweg
(52.09752; 4.59139)
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22 mei 1945.

Die middag wordt om 5 uur door leden van de B.S. een bevrijdingsboom gepoot. De boom is echter geen lang leven
beschoren.
Eind mei is de eerste officiële herdenking van de bevrijding. ’s Middags wordt aan de Provincialeweg in het plantsoen
een Vrijheidsboom geplant door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarbij zijn zowel autoriteiten als talrijke
toeschouwers aanwezig. Hierna gaat het gezelschap naar het raadhuis, waar de officiële herdenking wordt voortgezet.
Overal in Nederland worden bomen geplant ter nagedachtenis aan de oorlog. In 1976 krijgen Jan en Jo Pels-Verbeek
van de Voorweg de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt in Israël. Die eer valt hen te beurt omdat zij tijdens de
oorlog met gevaar voor eigen leven onderdak boden aan een joodse jongen. Zij mogen ook een boom planten in de
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Laan der Rechtvaardigen op Mount Herzl in Jerusalem. Op een bordje bij de boom staan hun namen geschreven.

Gemeneweg 8
(52.09753; 4.59087)

11 / 16

Oktober 1942

In dit voormalige politiebureau zit de Joodse Jacob Pino met vrouw en dochter, samen met Daan Slui, waar het gezin
ondergedoken zit, ruim een week gevangen voordat het drietal via Den Haag wordt afgevoerd naar Auschwitz.
Het Duitse gezin Pino uit Sneek zit ondergedoken in de Bent, een buurtschap ten westen van Hazerswoude-Dorp.
Jacob laat zich geregeld op straat zien. Dat loopt in de gaten en op 1 oktober wordt het gezin plus de gastheer
opgepakt. Na de melding van de arrestatie hoort de burgemeester niets van de Duitse bezetter over het verdere
verloop. Burgemeester Schokking vermoedt een test op zijn loyaliteit en trekt nogmaals aan de bel. Hierna wordt het
gezin daadwerkelijk afgevoerd. Nog geen maand later is het hele gezin vergast in Auschwitz. Gastheer Daan Slui
komt na enkele weken weer vrij uit het Oranjehotel. De familie Pino heeft tot het einde toe volgehouden niet te weten
in wiens huis ze woonden. De afgebeelde ketting is van deze familie.
Na de oorlog kost deze affaire burgemeester Schokking, later burgemeester van Alphen aan den Rijn en Den Haag
alsnog de politieke kop.
Onderweg naar Benthuizen passeert u De Bent waar Daan Slui woonde en het gezin Pino ondergedoken zat.
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Dorpsstraat 129
(52.09664; 4.59036)

8 mei 1945
Op die dag rijden vele Canadese voertuigen, gevolgd door de Prinses Irene Brigade door Hazerswoude-Rijndijk, op
weg naar Den Haag. Dit is de eerste Canadees in Hazerswoude-Dorp.
De capitulatievoorwaarden stellen dat Duitse militairen zich alleen aan de geallieerden mogen overgeven. Alleen zij
mogen ze ontwapenen. De Canadezen worden overal met groot enthousiasme ontvangen. De stoet staat geregeld stil
en daarom duurt het een aantal dagen voordat de Canadezen in alle dorpen en steden tussen Wageningen en Den
Haag hebben bereikt.
Op 8 mei bereiken de geallieerden Hazerswoude. Veel mensen bekijken hun doorkomst aan de Rijndijk, de
Rijksstraatweg Utrecht-Den Haag. Enkele voertuigen rijden naar het Dorp. Ook daar wordt de eerste Canadees door
velen begroet. Onder hen leden van de B.S. en rechts van de onbekende chauffeur burgemeester A. Warnaar. Hij
heeft op 5 mei zijn burgemeesterschap weer op zich genomen, nadat zijn NSB-voorganger de benen heeft genomen.

Dorpstraat 151
(52.09667; 4.58944)

31 augustus 1945. Koninginnedag.
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Na zes jaar kan er weer Koninginnedag gevierd worden. Ter ere van koningin Wilhelmina wordt er feestelijke parade
gehouden die door het hele dorp trekt.
In Hazerswoude is er voor gekozen om de bevrijdingsfeesten op 11 en 12 juli te houden, aan de Rijndijk. De
verjaardag van de vorstin wordt met name in het Dorp groots gevierd. Burgemeester Warnaar zit zelf het comité voor
dat daarvoor de voorbereidingen treft. Op 30 augustus komen met name de kinderen aan bod, op de verjaardag van
de koningin zelf zijn de festiviteiten meer op de volwassenen gericht. Die dag begint met een korte dienst in alle
kerken. Daarna zijn er volksspelen, muziekuitvoeringen en gelegenheid om te dansen. Een optocht waar 900
personen aan deelnemen is het middelpunt van die dag. Een groot vuurwerk besluit de feestelijkheden.

Dorpstraat 181
(52.09667; 4.58680)

29 juni 1945. De verjaardag van prins Bernhard.
Na zes jaar mocht de verjaardag van de prins in alle openheid gevierd worden. Bernhard is onlosmakend verbonden
met de Binnenlandse Strijdkrachten, daarom organiseren leden van de B.S. een feestdag om hem te eren.
Op 29 juni is er ’s morgens een kinderfeest. Er worden verschillende wedstrijden gehouden en voor de kinderen is er
een traktatie. ’s Middags zijn er wedstrijden voor de ouderen op het voetbalveldje in het huidige Plan Zuid. Het is een
groot volksfeest met kraampjes en verschillende activiteiten als hardlopen met hindernissen, kruiwagen rijden,
ringsteken en paalklimmen. Om 5 uur wordt er een gekostumeerde optocht gehouden. Dit gebeurt in die tijd overal.
Mensen beelden taferelen uit die doen denken aan de oorlogsjaren: een aanvallend vliegtuig, gevangen gezette
Duitsers, de Oranje prinsesjes, uitgehongerde mensen of een illegaal verborgen gehouden varken. Ondanks de korte
voorbereidingstijd is het feest een groot succes.
De hele avond worden er nog volksspelen gehouden. De mensen zijn echt in de stemming om te feesten.

Dorpsstraat 250
(52.09676; 4.58247)
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Mei 1945
Leden van de B.S. houden de wacht bij de Michaelschool waar naast NSB’ers ook zogenaamde Mongolen worden
vastgehouden. De NSB’ers moeten verplicht de aangelegde groentetuintjes onderhouden.
De scholen worden tijdens de bezetting meerdere keren gevorderd door en voor Duitse soldaten. Dat betekent dat de
kinderen elders, in zomerhuizen, schuren en opkamers les krijgen of niet. Vanzelfsprekend komt dit het onderwijs niet
ten goede. Kinderen zijn er minder rouwig om.
Naast Duitse soldaten worden er ook krijgsgevangen soldaten uit Turkmenistan, Oekraïne, Uzbekistan en Kazachstan
in Hazerswoude tewerkgesteld. Deze zogenaamde Mongolen moeten verdedigingswerken achter boerderijen graven.
Dat doen zij zelfs op de Bevrijdingsdag omdat zij niet geloven dat de oorlog voorbij is.
De Michaelschool wordt na de bevrijding gebruikt om NSB’ers en de Mongoolse krijgsgevangenen vast te zetten.
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