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Gedenksteen  uit  Berlicum  weer  boven  water 
Door Herman Oost 

Op dinsdag 28 januari jl. zat ik te werken in het gemeentearchief toen daar iemand binnen 
kwam met een grote ovale steen in zijn armen. Het bleek een medewerker van de 

gemeente, Leon Vlasveld, te zijn die de steen 
kwam brengen. Zijn collega, Gert-Jan Thijsen, 
had deze gevonden bij het opruimen van het 
archief op de gemeentewerf. Omdat op de 
steen 1945 staat, bracht Gert-Jan hem naar 
Leon, die consul is van de 
Oorlogsgravenstichting Oegstgeest. Op de steen 
staan verder de namen en de gemeentewapens 
van Berlicum en Oegstgeest en de naam van de 
maker ‘Porceleinbakkerij van Woerkom 
Berlicum’. Leon ging op onderzoek uit en vond 

op internet een krantenknipsel uit 1945 over een bezoek van kinderen uit Berlicum aan 
Oegstgeest gedurende de winter van 1945/1946. Conclusie was dat de steen naar het 
gemeentearchief moest, waar hij dankbaar door onze gemeentearchivaris, Carla de Glopper 
in ontvangst werd genomen.  

Over de steen was verder niets bekend. Wel over de hulpactie vanuit Oegstgeest naar 
Berlicum, dat in de opmars van de geallieerden in 1944 vrijwel geheel verwoest was. Vanuit 

Het bezoek van de deputatie uit Berlicum in mei 1946 (Digitaal Fotoarchief Oegstgeest) 



Berlicum was kort na de bevrijding in het kader van een landelijke actie ‘Zuid helpt Noord’ 
voedselhulp gegeven aan Oegstgeest. In een omgekeerde actie ‘Noord help Zuid’ stuurde 
Oegstgeest goederen zoals kleding, huisraad en bouwmaterialen naar Berlicum. En in 
december 1945 kwam een groep kinderen voor drie maanden naar Oegstgeest. 

Onderzoek leert dat op 6 mei 1946, bij de herdenking van de bevrijding in Oegstgeest, een 
deputatie uit Berlicum een gedenksteen aanbood. Deze werd in de vestibule van het 
raadhuis aan het Wilhelminapark aangebracht. Hoe lang de steen daar gehangen of gestaan 
heeft, weten we niet. Navraag bij oud-burgemeester Scheenstra leert dat ten tijde van zijn 
afscheid als burgemeester in 1998 de steen nog in het raadhuis hing, waarschijnlijk op de 
afdeling Interne Zaken. Vermoedelijk is de steen bij de verhuizing van het raadhuis naar de 
Jelgersmakliniek in 1999 niet meegegaan, maar afgevoerd naar de gemeentewerf. En nu is 
hij weer terug in het raadhuis, veilig in het archiefdepot. 
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