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10 MEI 1940; DE POSTBRUG OP DE GRENS VAN OEGSTGEEST EN SASSENHEIM.... 
De naam Julie Winkelman bent u in de Koerier al verschillende keren 

tegengekomen. Wel eens een stukje geschreven en regelmatig “gefigureerd”. 

Dit keer neemt Julie een hele Koerier voor haar rekening. Het artikel is een 

bewerkte versie van een werkstuk uit haar studie archeologie. En met plezier en 

trots kan ik zeggen dat zij die studie november jl. met succes heeft afgerond!  

 

Het artikel gaat over een “incident” dat op 10 mei 1940 plaatsvond op de grens 

tussen de gemeentes Oegstgeest (geboorteplaats van auteur en woonplaats van 

redacteur) en Sassenheim. Als u op bladzijde 16 bent beland, en leest over het 

nieuwe monument op de Grebbeberg, denk dan ook nog even terug aan de foto 

hieronder!  
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POSTBRUG TE OEGSTGEEST/SASSENHEIM 
Oegstgeest, mei 1940. Met vliegveld 
Valkenburg om de hoek en nog geen zes 
kilometer tot de kust zijn het hier spannende 
tijden. We weten in grote lijnen hoe het 
Nederland vergaat na de Duitse inval op 10 

mei 1940, maar door het hele land hebben 
zich kleinere, minder bekende incidenten 
afgespeeld. Eén zo’n incident heeft 
plaatsgevonden bij de Postbrug, op de grens 
van Oegstgeest en Sassenheim. 
 
Aanloop: de situatie van Nederland in de 
aanloop naar de Tweede Wereldoorlog 

De jaren tussen beide wereldoorlogen zijn 
een onrustige tijd. De wereld is nog aan het 

bijkomen van de Grote Oorlog, de oorlog die 
een einde had moeten maken aan alle 
oorlogen. Tijdens deze Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) blijft Nederland, als één van de 
weinige landen in Europa, neutraal. Dit geeft 
Nederland een zekere mate van 

zelfvertrouwen; bij toekomstige conflicten zal 
Nederland als neutraal land ook wel weer met 
rust worden gelaten. Daarnaast zal het 
Verdrag van Versailles ervoor zorgen dat 
boosdoener Duitsland wordt gestraft en geen 
dreiging meer zal vormen. Echter zien veel 
Duitsers het vredesverslag als een enorme 
vernedering. 

 

In 1920 wordt in Duitsland de 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij 
(NSDAP) opgericht, waar Adolf Hitler in 1921 
de leiding over krijgt. Deze kleine partij heeft 
in het vernederde Duitsland weinig voor het 
zeggen. Opnieuw vindt er over de hele wereld 
grootse onrust plaats wanneer in 1929 een 
economische crisis optreedt. Hitler weet wel 

hoe hij deze Grote Depressie moest oplossen, 
en krijgt veel mensen mee die de 
vernederingen van het Verdrag van Versailles 
nog voelen. Uiteindelijk wordt de NSDAP in 
1932 verkozen tot de grootste politieke partij 
van Duitsland. Hitler krijgt op deze manier 
steeds meer macht, en schopt het uiteindelijk 
in 1933 tot rijkskanselier en in 1934 tot 

Führer. Hitler wilt Duitsland weer groot 
maken, onder andere door de annexatie van 
verschillende landen en gebieden. Deze 
annexatie begint in 1938 met de zogenaamde 
Anschluss met Oostenrijk en in 1939 met de 
annexatie van gebieden in onder andere 
Tsjecho-Slowakije. Polen is als volgende aan 
de beurt; op 1 september 1939 vindt hier de 

Duitse inval plaats. Velen zien dit moment als 
het begin van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Ook Nederland wordt geraakt door de 
economische crisis van 1929. Daarnaast 
wordt Nederland getroffen door een kleinere 
recessie in 1937 en doet de toenemende 

onrust geen goeds. Ondanks veel ergernis 
wordt er in Nederland ook opgekeken naar 
Duitsland. Eind 1931 wordt door Anton 
Mussert en Kees van Geelkerken de 
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) 
opgericht, die veel ideeën van de NSDAP als 
voorbeeld neemt. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zal dit dan ook de leidende 
partij in Nederland worden. 
 
De crisis is ook in Oegstgeest merkbaar. 
Vooral de aanleg van straten en de bouw van 
woningen staat stil, waarbij veel mensen 
werkeloos worden. In Nederland wordt in 
november 1931 een Nationaal Crisiscomité 

opgezet, met door het hele land plaatselijke 

Crisiscomités. In Oegstgeest wordt deze op 
18 december 1931 opgezet. Het Crisiscomité 
houdt regelmatig collectes, er worden 
uitvoeringen gehouden om geld in te zamelen 
en er komen werkgelegenheidsprojecten van 
de grond. Eén van deze projecten is de 
aanleg van vliegveld Valkenburg. 

 
Op het militaire vliegveld Soesterberg is vóór 
de Tweede Wereldoorlog de 
Luchtvaartafdeling gesitueerd. Echter bevindt 
dit militaire vliegveld zich dicht achter de 
linies en buiten de ‘Vesting Holland’. Vanwege 
de dreiging is het daarom gewenst om 
militaire vliegvelden achter de Hollandse 
Waterlinie te hebben. Er wordt een plan 

ontwikkeld om vier militaire vliegvelden te 
realiseren. Eén van die locaties wordt 
vliegveld Valkenburg. De keuze valt op 
Valkenburg (Zuid-Holland) vanwege de 
ligging nabij Den Haag, waar zich ook in deze 
tijd de regeringszetel bevindt. Op 17 april 
1939 wordt begonnen met de aanleg van het 
vliegveld.  

 

 

Aanleg vliegveld Valkenburg in 1939.  
Bron: M. Tieleman. 

Dit gebeurt door ca. 3000 arbeiders die door 

de crisis werkeloos zijn geworden. Aanwezige 
sloten worden gedempt, meer dan 90 
kilometer aan drainagepijpen wordt 
ingegraven voor de afwatering van het 
gebied en het land wordt vlak gemaakt. 
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Verder worden er grasbanen als 

landingsbanen aangelegd en worden er vijf 
hangaars gebouwd. 
 

 

Bouw van de hangaars. Bron: M. Tieleman. 

In februari 1940 wordt vliegveld Soesterberg 
ontruimd en wordt de Luchtvaartafdeling 
verplaatst naar de vier nieuwe militaire 

vliegvelden. Ongeveer 150 man van het 4e 
Regiment Infanterie zijn aanwezig op het 
vliegveld Valkenburg. Door de dreiging van 
een Duitse inval wordt dit op 8 mei 1940 
verhoogd naar ca. 450 man. Door de strenge 
winter heeft het ingezaaide gras echter niet 
goed kunnen ontkiemen, waardoor het 
terrein slecht bruikbaar is voor vliegtuigen. 

Daarnaast is één hangaar nog altijd niet 
gereed. Het vliegveld had uiterlijk 1 juli 1940 
af moeten zijn. 

 

 

Het bouwrijp maken van het vliegveld in 1939. 
Bron: G. Russchenberg. 

Voorbereiding: de situatie in Nederland en 
Oegstgeest vóór en tijdens de mobilisatie 
De uitrusting van de Nederlandse militairen is 
voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog 

zwaar verouderd. Na de demobilisatie na de 
Eerste Wereldoorlog heeft er amper 
modernisering plaatsgevonden. Daarnaast 
hebben de meeste dienstplichtigen in 1940 
nog geen half jaar oefentijd achter de rug. 
Uiteindelijk worden eind jaren ’30 
verschillende geldbedragen beschikbaar 
gesteld voor modernisering, maar dit blijkt te 
laat doordat de wapenindustrie al overbelast 

was. Er wordt dus veel verouderd materiaal 

ingezet. Het weinige moderne materiaal dat 

wel beschikbaar is, is lang niet genoeg om de 
Duitsers tegen te houden. 
 
Nederland is voornamelijk afhankelijk van de 
Grebbelinie. Deze stelling, die aansluit op 
verschillende andere stellingen, moet de 
verdediging van het westen van het land 
verzorgen. Achter de Grebbelinie is de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie aanwezig, die in 
de 19e eeuw ter vervanging van de (Oude) 
Hollandse Waterlinie (17e eeuw) diende. Bij 
een inval kan dit gebied onderwater worden 
gezet (geïnundeerd), waardoor de invaller 
moeilijker op kan trekken. De 
grensverdediging van de IJssellinie en de 
Maaslinie is voornamelijk bedoeld om tijd te 

winnen bij een inval; zwaar verdedigd zijn 
deze linies nooit geweest. Het Nederlandse 
verdedigingsplan is te zien op de volgende 
bladzijde. 
 
Op 24 augustus 1939 wordt overgegaan tot 
een voormobilisatie. Hierbij worden de 
krijgsmachten opgeroepen die nodig zijn voor 

een complete mobilisatie. Op 28 augustus 
1939 wordt deze algehele mobilisatie bekend 
gemaakt, met ingang van 29 augustus 1939. 
Hierbij worden vijftien lichtingen en 
dienstplichtigen die eerder uitstel van 
oefening hadden gekregen opgeroepen. Het 
gaat hierbij om ca. 300.000 manschappen. 
Onder normale omstandigheden worden 

rekruten opgeleid bij hun eigen regiment of 

garnizoen, maar vanwege de mobilisatie 
gebeurt dit in zogenaamde Depot Bataljons. 
Deze bevinden zich meestal achter de 
Hollandse Waterlinie. 
 
Na de oproep tot voormobilisatie op 24 
augustus 1939, wordt een afdeling van het 5e 
Regiment Veldartillerie in Oegstgeest 

geplaatst, enkele kilometers bij vliegveld 
Valkenburg vandaan. De militairen trekken in 
Oegstgeest in panden als ‘Huize Duinzicht’ 
(voormalige huishoudschool), de 
Terweeschool en Kasteel Oud-Poelgeest.  
 

 

Artilleristen voor het bordes van kasteel Oud-
Poelgeest. Bron: beeldbank NIMH 
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Nederlands verdedigingsplan. Bron: E.H. Bongers. 

 
1. Grebbelinie 
2. Betuwestelling 
3. Peel-Raamstelling 
4. Waal-Lingestelling 
5. Zuidfront Vesting Holland 
6. Stelling Kornwerderzand 
7. Stelling Den Oever 
8. Wonsstelling 
9. IJssellinie 
10. Maaslinie 
11. Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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Na de algehele mobilisatie worden er in 

Oegstgeest bijna 2.000 Nederlandse 
militairen ingekwartierd. Een groot aantal 
panden, pakhuizen, schuren en scholen wordt 
gevorderd om de militairen in kwijt te 
kunnen). Ook worden er particuliere 
woningen gevorderd. Deze woningen zijn 
grotendeels door de crisis leeg komen te 
staan. 

 

Op wacht voor de ingang van kasteel Oud-
Poelgeest, waar een eenheid van het Korps 

Rijdende Artillerie is gelegerd. 
Bron: Beeldbank RIVM 

Veel van de gevorderde panden en huizen 
worden gebruikt als onderkomen voor de 
militairen. Elke locatie krijgt een was- en 
toiletruimte. De militairen slapen op 
strozakken op de grond. In de 
plantenkwekerij van Th. Lubbe is een 

veldkeuken ingericht, waar warme maaltijden 
worden klaargemaakt voor de militairen. 
Getrainde militairen krijgen les in 
leegstaande particuliere woningen. Een 

manege nabij de Mariahoeve wordt gebruikt 
om paarden en enkele voertuigen te stallen. 
In het Patronaatsgebouw vinden met enige 
regelmaat ontspanningsavonden plaats. In 

november 1939 komt het verzoek aan de 
gemeente om ten noorden van het kanaal 
enkele munitiemagazijnen te realiseren1. 
 
Het grootste deel van de in Oegstgeest 
ingekwartierde militairen is onderdeel van de 
5e afdeling van IV Depot Rijdende Artillerie. 
Deze militairen zijn grotendeels afkomstig uit 
Gelderland, Groningen en Friesland. 

Sommigen wisten niet waar Oegstgeest lag; 

                                                           
1 Zie Koerier 184 van maart 2020, blzn 11 en 12. 

hen werd verteld om ‘maar naar het westen 

te gaan’. Ter hoogte van Apeldoorn kregen zij 
verdere instructies. 
 
Ondertussen wordt op 1 september 1939 het 
Nederlandse grondgebied in staat van oorlog 
verklaard. Op 19 april 1940 wordt de ‘Staat 
van Beleg’ afgekondigd, waarbij regering en 
militaire bevelhebbers buitengewone 

bevoegdheden krijgen. De dreiging van een 
Duitse inval wordt steeds groter. Vanaf 7 mei 
1940 worden alle verloven ingetrokken. In 
deze laatste dagen tot de Duitse inval worden 
er versperringen op de wegen aangebracht, 
worden er op bruggen en viaducten 
mitrailleurposten ingericht en wordt 
telefoonverkeer voor burgers afgesloten. 

 
Inval: de situatie in Nederland tijdens de 
Meidagen 1940 en het incident bij de 
Postbrug 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 begint 
ook voor Nederland de oorlog fysiek. Duitse 
troepen steken de grens over in het oosten, 
gevechtsvliegtuigen bombarderen vliegvelden 

en doelen langs de kust en 
transportvliegtuigen laten parachutisten los 
boven Nederland. De 22e Luchtlandingsdivisie 
van de Wehrmacht moet vliegvelden rond 
Den Haag veroveren, om vervolgens de 
regering en het koningshuis gevangen te 
nemen. Ook vliegveld Valkenburg wordt 
hierbij zwaar gebombardeerd. Het vliegveld is 

op dit moment nog steeds in aanbouw; er 

staan dan ook geen vliegtuigen of 
luchtafweer opgesteld. Toch worden Duitse 
parachutisten grotendeels in de lucht 
neergeschoten. Vijandelijke 
transportvliegtuigen weten uiteindelijk veilig 
te landen, waardoor Duitse troepen op deze 
manier alsnog het vliegveld weten in te 
nemen. Echter lukt het maar één van de 57 

gelande Duitse transportvliegtuigen om weer 
op te stijgen, vanwege de nog altijd drassige 
bodem van het vliegveld. De gevechten rond 
vliegveld Valkenburg zijn onderdeel van de 
Slag om Den Haag. 
 

Ondertussen landen er Duitse troepen in de 
omgeving van Rotterdam. Hun doel is om 

hier verschillende bruggen, waaronder de 
Moerdijkbruggen, in te nemen. Hiermee zal 
de Duitse opmars worden bespoedigd en zal 
vliegveld Waalhaven gebruikt kunnen worden 
voor de aanvoer van nieuwe eenheden. De 
Moerdijkbruggen worden relatief snel 
ingenomen, doordat de verdediging niet 
compleet paraat staat. De overname van 

andere bruggen blijkt intensiever; deze strijd 
duurt dan ook nog voort tot de Nederlandse 
capitulatie. De verdedigende troepen pogen 
enkele malen om verschillende bruggen op te 
blazen, maar deze pogingen mislukken. 
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Gevorderde panden voor inkwartieren Nederlandse militairen in Oegstgeest tijdens de mobilisatie. 

1. ‘Huize Duinzicht’ 
2. Terweeschool 
3. Kasteel Oud-Poelgeest 
4. Mariahoeve 
5. Voormalige pakhuizen Juta c.q. Lisman en Waller 
6. Bollenschuur Homan 
7. Plantenkwekerij Th. (Dirk) Lubbe (‘Actaea’) 
8. Willibrordschool 
9. Patronaatsgebouw 
10. Gebouw ‘Irene’ 
11. Endegeest. 

 

Duitse tank van de 9e Panzerdivision bij de Moerdijkbruggen. 
Bron: Beeldbank NIMH
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Ook in de noordelijke provincies rukken 

Duitse troepen op. Het gaat hierbij om een 
cavaleriedivisie, grotendeels te paard, maar 
ook op de fiets. Haar doel is om Noord-
Holland aan te vallen via de Afsluitdijk en 
door via Friese havens het IJsselmeer over te 
steken. Via de sluizen bij de Afsluitdijk kan 
ook het peil van het IJsselmeer en de 
inundaties worden verlaagd, mocht dit nodig 

zijn. Op 12 mei 1940 bereiken de vijandelijke 
troepen de Wonsstelling. Het gevecht dat 
volgt was heviger en duurde langer dan de 
Duitsers hadden verwacht, maar uiteindelijk 
weten ze de stelling in te nemen. Op 
diezelfde dag begint het gevecht bij Stelling 
Kornwerderzand. Ondanks verschillende 
luchtaanvallen en artilleriebeschietingen lukt 

het de Duitse troepen niet de stelling in te 
nemen, tot aan de Nederlandse overgave. 
 

 

Kazemat bij Kornwerderzand, juli 2018 

Langs de IJssel en de Maas proberen Duitse 
troepen ongemerkt bruggen in te nemen, wat 
grotendeels mislukt. Hierdoor weten 

Nederlandse troepen alsnog veel bruggen op 
te blazen, waardoor de Duitse opmars enige 
vertraging oploopt. Bij onder andere de 
Maaslinie, IJssellinie en Peel-Raamstelling 
weten de Duitse troepen de Nederlandse 
militairen echter relatief snel terug te 
dringen. Na het doorbreken van de IJssellinie 
hebben de Duitse troepen echter nog geen 
idee dat generaal Winkelman de Grebbelinie 

tot hoofdverdediging heeft gemaakt. Doordat 
verschillende bruggen succesvol zijn 
opgeblazen door de Nederlandse troepen, 
weet op de avond van 10 mei 1940 maar een 

klein deel van een SS regiment Wageningen 
te bereiken. De strijd om de Grebbeberg 
begint die nacht met Duitse 
artilleriebeschietingen. Ondanks dat de 

Nederlandse troepen hadden verwacht voor 
een langere tijd stand te houden, weten de 
Duitse troepen zich uiteindelijk in de avond 
van 13 mei 1940 door de stellingen te 
vechten. 
 
Tegen het einde van de dag op 13 mei 1940 
weet koningin Wilhelmina met haar kabinet 

naar Engeland te vluchten. Generaal 
Winkelman heeft extra 
verdedigingsmaatregelen getroffen in 

Rotterdam, om zo de Duitse doorbraak 

richting Vesting Holland zo lang mogelijk 
tegen te gaan. Ondertussen zijn de Duitse 
troepen bij voornamelijk de Afsluitdijk, de 
Grebbeberg en de Moerdijkbruggen tegen 
meer verzet van Nederlandse troepen 
gelopen dan zij hadden verwacht. Hitler wil 
per se doorzetten met de inname van 
Nederland, omdat de Duitse eenheden elders 

nodig zijn en omdat er de vrees is dat de 
Britten de Nederlandse Vesting Holland als 
basis zouden gebruiken. Uiteindelijk wordt in 
de middag van 14 mei 1940 binnen een 
kwartier bijna de hele historische binnenstad 
van Rotterdam vernietigd. Hierbij komen 650 
tot 900 mensen om het leven. Generaal 
Winkelman wil rond Vesting Holland 

doorvechten, maar al snel wordt er door de 
vijandelijke troepen gedreigd om een volgend 
bombardement uit te voeren, ditmaal op de 
stad Utrecht. Diezelfde middag gaat het 
bericht tot capitulatie rond, dat op 15 mei 
1940 wordt getekend door de generaal. 
Nederland heeft zich overgegeven en is nu in 
handen van Nazi-Duitsland. 

 
Door heel Nederland vinden groot- en 
kleinschalige gevechten plaats tijdens de 
Meidagen van 1940. Veel Nederlandse 
militairen sterven terwijl zij hun vaderland 
verdedigen. Maar niet alle militairen hebben 
de kans om zich bij deze gevechten aan te 
sluiten. Dit geldt ook voor de militairen die op 

10 mei 1940 sneuvelen bij de Postbrug, op 

de grens tussen Oegstgeest en Sassenheim. 
 
De Postbrug 
Verschillende regimenten van de infanterie en 
de artillerie zijn tijdens de mobilisatie 
gelegerd in de Bollenstreek, tussen Leiden en 
Haarlem. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 
worden meerdere militaire onderdelen 

opgeroepen om zich naar vliegveld 
Valkenburg te begeven, om zich in de Slag 
om Den Haag te mengen. Zo ook de 1e 
Compagnie, 1e Bataljon van het 9e Regiment 
Infanterie (1-I-9 R.I.), gelegerd in de 
omgeving van Haarlem. Het 1e Regiment en 

het 9e Regiment zijn voor de mobilisatie 
gelegerd in regimentsdistrict Leeuwarden, 

met als garnizoensplaats de Johan Willem 
Friso-kazerne in Assen. De meeste 
manschappen van dit regiment zijn dan ook 
afkomstig uit de noordelijke provincies, zoals 
Friesland, Groningen en Drenthe. 
 
Sommige militaire onderdelen beschikken 
niet over eigen transportmiddelen, waardoor 

er verschillende particuliere bussen en auto’s 
worden gevorderd. Er worden uiteindelijk 
vooral autobussen van de firma’s 
Internationale Autobusdiensten Leo Kors en 
Stormvogels gebruikt. Verschillende burgers 
worden als chauffeurs ingezet. Zo ook de 43-
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jarige Willem Marinus Kors, broer van firma-

eigenaar Leo Kors. De colonne voertuigen 
begeeft zich op 10 mei 1940 via een Rijksweg 
vol versperringen richting vliegveld 
Valkenburg.  
 

 

Een bus van de firma Leo Kors 

Henk Kors, in die tijd werkzaam bij de firma 
van Leo Kors, meldde het volgende: 
 

 

“De bussen werden praktisch allemaal 

gedirigeerd naar de Haarlemmer 
Dreef en daar in een colonne 
opgesteld. Vervolgens zijn ze gevuld 
met militairen en in de middag 
vertrokken zij in de richting van 
Leiden en reden via Heemstede, 
Bennebroek, Hillegom, Lisse en 
Sassenheim. Voorop reed er een 

autobus van Kors met daarachter 
twee bussen van de firma 
Stormvogels uit IJmuiden. Bij het 
wegrestaurant ‘De Uiver’ te 
Sassenheim heeft men een stop 
gemaakt. Later is de hele colonne bij 
de verffabriek Sikkens de 
autosnelweg opgedraaid. Toen ze 

deze ongeveer 500 meter hadden 
gevolgd werd de colonne 
gebombardeerd. De eerste bus kreeg 
een voltreffer.” 

 
Hieruit blijkt dat de colonne ongeveer de 
route aangegeven op de kaart hieronder 
moet hebben gevolgd.

 

 
 

Route van de colonne van Haarlem tot de Postbrug.  
Bron: TopoTijdreis (kaart 1940), bewerkt door de auteur.  

1. Haarlemmer Dreef, 2. Wegrestaurant ‘De Uiver’, 3. Verffabriek Sikkens,  
4. Postbrug, 5. Vliegveld Valkenburg. 
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Locatie voormalige Postbrug tussen Oegstgeest en Sassenheim. Bron: Google Maps. 

 

Situatieschets na het incident bij de Postbrug. Bron: Dort/Driessen.

Ongeveer 500 meter nadat de colonne de 

autosnelweg is opgedraaid, rond 3 uur ’s 
middags, wordt de colonne door ten minste 
twee Duitse gevechtsvliegtuigen opgemerkt.2 
Het gaat hier waarschijnlijk om 
Messerschmitts 110C of Messerschmitts 

                                                           
2
 De bronnen variëren over het aantal Duitse 

vliegtuigen betrokken bij het incident. 

109E. De colonne is nu ter hoogte van de 

Postbrug, op de grens van Oegstgeest en  
Sassenheim (zie voor de situatie de 
afbeeldingen hierboven). Er wordt gedacht 
dat het om Nederlandse toestellen gaat, 
waardoor niet meteen dekking wordt gezocht. 
De toestellen blijken Duits te zijn, maar 
vliegen in eerste instantie alleen over de 
colonne. Echter keren zij ter hoogte van 

Endegeest (Oegstgeest), om vervolgens bij 
de Postbrug het vuur te openen op de 
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Nederlandse militairen. De militairen 

proberen dekking te zoeken onder de 
voertuigen, onder de brug of rennen de 
weilanden in. Er is geen luchtafweergeschut 
aanwezig, maar verschillende militairen 
proberen zich met lichte mitrailleurs te 
verdedigen. Bij een tweede vlucht over de 
colonne militairen lost één van de Duitse 
gevechtsvliegtuigen drie bommen, waarvan 

de eerste inslaat in de voorste autobus, bus 
nr. 10 van de firma van Leo Kors. 
 
In de gebombardeerde bus van Leo Kors 
zitten militairen van 1-I-9 R.I. Ter plekke 
komen 11 inzittenden om het leven (zie 
bijlage I). Sommigen worden geraakt door 
bomscherven en munitie, terwijl anderen 

omkomen door de ontstane brand. 
Verschillende inzittende militairen weten te 
ontsnappen. Echter bezwijken enkelen op een 
later moment alsnog aan hun verwondingen. 
In gevechtsverslagen wordt het volgende 
gemeld over bus nr. 10: 
 

“Venijnig knetterend ontploften de 

patronen, welke de soldaten, die in 
de bus bleven in hun tassen hadden… 
Elke ontploffing verminkt hun 
lichamen heviger en wat de explosies 
verzuimen, nemen de vlammen gretig 
voor hun rekening.” 

 
Dezelfde gevechtsverslagen melden dat er in 

totaal 30 man in de gebombardeerde bus 

zaten. Ooggetuige sergeant J.W. Nijholt 
verklaart dat de colonne na het 
bombardement tot stilstand kwam en dat de 
brandende autobus de weg versperde. Er 
sneuvelen in totaal 24 mannen bij het 
incident bij de Postbrug, waarvan 17 ter 
plekke. Daarnaast vallen er 30 gewonden. 
Een deel van deze gewonden wordt door 

transportbedrijf Van der Luyt naar het 

Academisch Ziekenhuis in Leiden gebracht. 
De overige 7 overledenen bezwijken hier later 
aan hun verwondingen. De uitgebrande bus 
blijft nog een tijd op de Rijksweg staan. 
 

 

De uitgebrande bus bij de Postbrug.  
Bron: verzameld door F. Lugt. 

 
De 11 gesneuvelde inzittenden (zie tabel 1) 

van de gebombardeerde bus zijn 
onherkenbaar verminkt door de bominslag en 
de brand. In een bomtrechter vlak bij de 
Postbrug, gevormd tijdens datzelfde 
bombardement, worden deze 11 slachtoffers 
begraven in een massagraf. 
 

 

Het massagraf bij de Postbrug.  
Bron: verzameld door F. Lugt. 

 

 
 
Achternaam Voornaam Rang Onderdeel Geboren Plaats 

Brink, van den Jan Johannes Soldaat 1-I-9 R.I. 7-6-1920 Nes (Ameland, FR) 

Dalen, van Jan Korporaal 1-I-9 R.I. 24-7-1917 Bolsward (FR) 

Eisinga Floris Soldaat 1-I-9 R.I. 25-3-1920 ’t Zand (GR) 

Kors Willem Marinus Burger  10-6-1896 Hoogkarspel (NH) 

Melgert Frederik Wilhelm Soldaat 1-I-9 R.I. 28-3-1920 Emmen (DR) 

Mulder Douwe Soldaat 1-I-9 R.I. 13-12-1920 Wonseradeel (FR) 

Poelman Jakob Soldaat 1-I-9 R.I. 15-1-1920 Papenburg (DE) 

Reinders Jans Soldaat 1-I-9 R.I. 9-6-1920 Zweeloo (DR) 

Setz Johannes Christiaans Soldaat 1-I-9 R.I. 25-6-1920 Emmen (DR) 

Slomp Derk Soldaat 1-I-9 R.I. 17-1-1920 Emmen (DR) 

Wijsbeek Aaldrik Soldaat 1-I-9 R.I. 26-9-1920 Oude Pekela (GR) 

 
Tabel 1: De slachtoffers uit het massagraf. Bron: O. van Gent, aanvullingen via Oorlogsgravenstichting. 
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Eén van hen is de chauffeur, de burger 

Willem Marinus Kors. Het massagraf in de 
bomkrater bevindt zich op een weiland dat 
aan de Postbrug grenst. De grond is dan 
eigendom van veehouder J. Bouwmeester. 
Direct na het incident worden er houten 
kruizen op het massagraf geplaatst. 
 

 

Onder de pijl de locatie van het massagraf. Bij de 
punt heeft de gebombardeerde bus gestaan.  

Bron: RAF 30-11-1944, bewerkt door de auteur. 

In augustus 1940 worden de werkzaamheden 
aan een door de gemeente Sassenheim 
ontworpen monument na enige commotie 

stilgelegd (zie bijlage II). Volgens het 
ontwerp van de gemeente zou er een meer 
dan 2,5 meter groot kruis op het massagraf 

komen. Landeigenaar J. Bouwmeester moet 
niets hebben van het ontwerp, omdat het 
hem zijn uitzicht vanuit zijn boerderij zou 
ontnemen en hij het grote kruis niet vindt 
passen bij het protestantse geloof van de 
gesneuvelden in het massagraf. Daarnaast 

zou de geplande puntige omheining zijn vee 
kunnen verwonden. De gemeente krijgt 
hierdoor geen toestemming en stuurt 

vervolgens een boze brief naar de 

landeigenaar. Bouwmeester neemt hierdoor 
een advocaat in dienst en daagt de 
toenmalige burgemeester van Sassenheim, 
Josephus Petrus Gouverneur, voor de rechter. 
De vordering van Bouwmeester wordt 
afgewezen en hij moet op eigen kosten een 
nieuw monument laten plaats (zie bijlage 
III). Dit gebeurt in overleg met de 

nabestaanden van de slachtoffers. 
 
Het nieuwe monument zou op 10 mei 1941 
worden onthuld, precies één jaar na het 
incident. Echter is het niet wenselijk om op 
die dag te herdenken, omdat dit dezelfde dag 
was van de Duitse inval. De onthulling en 
daarbij horende herdenkingsdienst vindt 

uiteindelijk plaats op 17 mei 1941, precies 
een week later (zie bijlage IV). Bij de 
herdenking bij het massagraf zijn onder 
andere de opvolger van burgemeester 
Gouverneur, Rudolph Sandberg van Boelens, 
en nabestaanden aanwezig. 
 

 
 

 Onthulling van het nieuwe monument op het 
massagraf. Bron: verzameld door D. Breedijk. 

 

 
 

Achternaam Voornaam Rang Onderdeel Geboren Plaats 

Bulthuis Aeilko Soldaat 1-I-9 R.I. 18-4-1920 Slochteren (GR) 

Evenhuis Hendrik Menno Soldaat 1-I-9 R.I. 17-4-1920 Groningen (GR) 

Hoogeterp Rein Korporaal 1-I-9 R.I. 23-4-1916 Wymbritseradeel (FR) 

Keijzer Pieter Sergeant 4-9 Dep. 
Bat. 

12-8-1919 Assen (DR) 

Klaassens Geert Soldaat 1-I-1 R.I. 19-9-1904 Gieten (DR) 

Niemeijer Hendrik Soldaat 1-I-1 R.I. 28-12-1905 Odoorn (DR) 

Poot Pieter Soldaat 1-I-9 R.I. 8-1-1920 Veendam (GR) 

Roggema Aljo Soldaat 1-I-9 R.I. 9-4-1920 Hamborn (D) 

Schrik Johannes Meindert Soldaat 1-I-9 R.I. 28-12-1920 Emmen (DR) 

Schultz Johan Frederik Soldaat 1-I-9 R.I. 1-10-1920 Hengelo (OV) 

Siegers Hendrik Soldaat 1-I-9 R.I. 29-6-1920 Groningen (GR) 

Waarde, van der Arend Soldaat 1-I-9 R.I. 31-3-1920 Deventer (OV) 

Zijlstra Albert Soldaat 1-I-9 R.I. 29-10-1919 Franeker (FR) 

 
Tabel 2: Overige slachtoffers incident bij de Postbrug.  

Bron: O. van Gent, aanvullingen via Oorlogsgravenstichting.
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Behalve de 11 slachtoffers van het 

massagraf, sterven er die dag nog 13 
militairen bij of door de gevolgen van het 
incident bij de Postbrug (zie tabel 2). Enkele 
inzittenden van de gebombardeerde bus 
overlijden in het Academisch Ziekenhuis in 
Leiden  aan hun verwondingen. Anderen 
komen door de beschieting van de Duitse 
vliegtuigen om het leven. Uiteindelijk worden 

11 van deze slachtoffers bij de Willibrordkerk 
(beter bekend als het Groene Kerkje) in 
Oegstgeest begraven.  
 

 

De militaire graven bij het Groene Kerkje tijdens de 
oorlog. Bron: NIMH/Koninklijke Landmacht. 

Het Groene Kerkje ligt ongeveer 1,3 
kilometer ten zuidwesten van het massagraf 
bij de Postbrug. De overige 2 gesneuvelden 
worden in hun woonplaats Assen begraven. 

 
 

De plek waar het incident plaatsvond.  

Foto Julie Winkelman april 2019 

Soldaten Bulthuis, Evenhuis, Poot, Siegers, 
Van der Waarde en Zijlstra sterven op 10 mei 

1940 ter plekke bij de Postbrug. Korporaal 
Hoogeterp en soldaten Klaassens, Niemeijer, 
Schrik en Schultz worden na het incident 
overgebracht naar het Academisch 
Ziekenhuis in Leiden, maar sterven diezelfde 
dag nog aan hun verwondingen. Ook 

sergeant Keijzer en soldaat Roggema worden 
gewond naar Leiden getransporteerd. 
Roggema sterft hier op 19 mei 1940 aan zijn 
verwondingen, Keijzer op 27 mei 1940. 
Keijzer en Roggema worden dan ook in hun 
woonplaats Assen begraven. De militairen die 
op 10 mei 1940 sneuvelen, worden allemaal 
bij het Groene Kerkje in Oegstgeest 

begraven. 

 
 
Afbeelding 15: Een ansichtkaart van het 
monument op het massagraf nabij de 

Postbrug. Bron: collectie D. Winkelman. 

 
 
Nasleep: de situatie rond het Postbrug-
incident na de Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de rest van de oorlog hebben de 
meeste slachtoffers van het incident van de 
Postbrug hun rust behouden in het massagraf 

en bij het Groene Kerkje. Uiteindelijk wordt 
ruim 30 jaar later besloten om het stoffelijk 
overschot van de meeste militairen een 
nieuwe, laatste rustplaats te geven. 
 
 
Het Groene Kerkje 
Van de 11 militairen die in 1940 bij het 

Groene Kerkje in Oegstgeest zijn begraven, 
zijn er uiteindelijk 9 herbegraven. Dit gebeurt 
in 1970 en 1971. Korporaal Hoogeterp en 
soldaten Bulthuis, Evenhuis, Poot, Schrik, 
Siegers, Van der Waarde en Zijlstra worden 
in deze periode herbegraven op het Militair 
Ereveld Grebbeberg te Rhenen. Soldaat 
Schultz wordt als enige van dit stel 

herbegraven in zijn geboorteplaats Hengelo 
(Overijssel). Soldaten en zwagers Klaassens 
en Niemeijer blijven als enigen van de 
Postbrug-slachtoffers achter in Oegstgeest, 
omdat hun weduwen dit graag wilden. Zij zijn 
op dezelfde begraafplaats herbegraven en 
liggen nu samen in één graf. 
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Locatie massagraf en Groene Kerkje.  

Bron: TopoTijdreis (1958) en Google Maps, bewerkt door de auteur. 
Onder nog een foto van Nederlandse militairen in Oegstgeest tijdens de mobilisatie van 1939.  

Het zijn artilleristen bij een bij een stuk 7 cm veldgeschut (7 veld). Bron: Beeldbank NIMH 
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Zwagers Klaassens en Niemeijer, als enige Postbrug-slachtoffers  
nog bij het Groene Kerkje in Oegstgeest. Bron: J. Winkelman.

Het massagraf 
De slachtoffers in het massagraf, waaronder 
burger Kors, zijn gezamenlijk begraven 
omdat zij tijdens het incident op 10 mei 1940 

onherkenbaar zijn verminkt. Het door 
landeigenaar J. Bouwmeester betaalde 
monument markeert tot 1973 de plek van het 
massagraf (zie bijlage V). Hierna worden de 
stoffelijk overschotten van zowel de militairen 

als de burger verplaatst en herbegraven op 
het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen. 
 

 

 

De nieuwe locatie van het massagraf op het Militair 
Ereveld Grebbeberg. Bron: J. Winkelman. 

De nieuwe locatie van het massagraf krijgt 
een nieuw monument. Kors is tot op heden 

de enige burger die op dit ereveld ligt 
begraven. Op de eerste locatie van het 
massagraf, op het weiland nabij de 
voormalige Postbrug, is er vandaag de dag 
niets meer te zien dat herinnert aan de 
gebeurtenissen hier op 10 mei 1940. 
 
Overige 

Sergeant Keijzer en soldaat Roggema komen 
later in het Academisch Ziekenhuis te Leiden 
om het leven door de verwondingen die zij 

tijdens het Postbrug-incident hebben 
opgelopen. Zij worden na hun overleiden 
begraven in hun woonplaats Assen. Echter 
worden zij beiden op een later moment 

herbegraven. Roggema wordt zoals de 
meesten op het Militair Ereveld Grebbeberg 
te Rhenen begraven, terwijl Keijzer wordt 
herbegraven op het Nationaal Ereveld 
Loenen). 

 

 
 

Pieter Keijzer (boven) en Aljo Roggema (onder). 
Bron: Oorlogsgravenstichting. 

 
Het incident bij de Postbrug heeft in de 
oorlogsjaren en erna een indruk 
achtergelaten in de omgeving. Het massagraf 
langs de weg herinnerde voorbijgangers jaren 
aan de gebeurtenis die hier op 10 mei 1940 

heeft plaatsgevonden. Deze jonge mannen 
die zich zouden inzetten voor hun vaderland, 
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maar nooit hun doel bij vliegveld Valkenburg 

hebben bereikt. Jonge mannen die niet eens 
wisten waar Oegstgeest lag; zij kwamen 
immers uit Friesland, Groningen en Drenthe. 
Zij lieten ouders, broers en zussen, vrouwen 
en kinderen achter. Zij hebben nooit de 
Duitse bezetting meegemaakt, maar ook niet 
de bevrijding die daarop volgde. 
 

Van deze slachtoffers liggen er nu nog maar 
twee in Oegstgeest begraven. De rest is 
herbegraven in Rhenen, Loenen en Hengelo 
(Overijssel). Alle slachtoffers uit het 
massagraf nabij de Postbrug zijn 
herbegraven, het monument verdwenen. De 
oprit en het bosje in de achtergrond zijn nog 
te herkennen van oude foto’s, verder is er 

niets meer dat verwijst naar het incident. 
Geen monument meer, maar ook geen 
informatiebordje. 
 

 
  

 

Bron bovenste foto: Beeldbank NIMH, onderste 
foto Julie Winkelman april 2019. 

Uiteraard heeft zich tijdens de oorlogsjaren 

meer afgespeeld in deze omgeving en hebben 
zich door heel Nederland dit soort incidenten 
plaatsgevonden. Maar het is triest om te zien 
dat deze jongens, die er waren om het 
vaderland te beschermen, nu bijna uit het 
geheugen van Oegstgeest en Sassenheim zijn 
verdwenen. Een bordje op locatie dat verwijst 
naar de gebeurtenis en de slachtoffers zou 

niet misstaan. Dat is het minste wat we 
kunnen doen om hen te herinneren, om ze in 
ons geheugen te houden. 

Julie Winkelman 
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Bron: verzameld door F. Lugt

Bijlage I – Leeuwarder Courant, 24 mei 
1940 
 
Overlijdensbericht van Jan Johannes van den 
Brink (1-I-9 R.I.), uit de Leeuwarder Courant 
(24 mei 1940). 
 

 
 
 
Bijlage II – Oprechte Haarlemsche 

Courant, augustus 1940 
 
Krantenberichten over het geschil van het 
nieuwe monument op het massagraf bij de 
Postbrug, uit de Oprechte Haarlemsche 
Courant (17 augustus 1940 en 20 augustus 
1940). 
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Bijlage III – Leeuwarder Courant, 4 
februari 1941 
 
Krantenbericht met een foto van de 
vernieuwingswerkzaamheden van het 
monument op het massagraf bij de Postbrug, 
uit de Leeuwarder Courant (4 februari 1941). 
Hierboven afgebeeld.  

 
Bijlage IV – Leidsch Dagblad, mei 1941 
 

Krantenberichten over de onthulling van het 
nieuwe monument op het massagraf bij de 
Postbrug, uit het Leidsch Dagblad (7 mei 
1941, 13 mei 1941 en 19 mei 1941). 
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Bijlage V – Leidsche Courant, 27 maart 1973 
 

Krantenbericht over de verplaatsing van het massagraf bij de Postbrug,  
uit de Leidsche Courant (27 maart 1973). Zie hierboven! 
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De soldaten 

Een opsomming van de soldaten die 
sneuvelden bij de Postbrug, of overleden aan 
de gevolgen van de strijd daar. Waar 
mogelijk met een foto erbij.  
 

Jan Johannes van den Brink 
7 juni 1920 Nes, Ameland 
10 mei 1940 Sassenheim 

 

 
 

Jan van Dalen 
24 juli 1917 Bolsward 

10 mei 1940 Sassenheim 
 

 
 

Floris Eisinga 
25 maart 1920 ‘t Zandt 

10 mei 1940 Sassenheim 
(zie advertentie rechts) 

 
Willem Marinus Kors 

Burger 

10 juni 1896 te Hoogkarspel 
10 mei 1940 te Sassenheim 

 
 

 

Frederik Wilhelm Melgert 
28 maart 1920 Emmen 

10 mei 1940 Sassenheim 
 

 
 

Douwe Mulder 
13 december 1920 Wonseradeel 

10 mei 1940 Sassenheim 

 

 
 

Jakob Poelman 

15 januari 1920 Papenburg 
10 mei 1940 Sassenheim 

 
Jans Reinders 

9 juni 1920 Zweeloo 
10 mei 1940 Oegstgeest 

 

Johannes Christiaans Setz 
25 juni 1920 Emmen 

10 mei 1940 Sassenheim 
 



 

DE KOERIER NO. 191  JANUARI 2021 

22 

Derk Slomp 

27 januari 1920 Emmen 
20 mei 1940 Sassenhem 

 

 
 

Aaldrik Wijsbeek 
29 september 1920 Oude Pekela 

10 mei 1940 Sassenheim 
 

Aeilko Bulthuis 
18 april 1920 Slochteren 
10 mei 1940 Oegstgeest 

 

 
 

Hendrik Menno Evenhuis 
17 april 1920 Groningen 

10 mei 1940 Oegstgeest 
 

 
 

Rein Hoogeterp 

23 apri 1916 Wymbritseradeel 
10 mei 1940 Leiden 

 

 
 

Pieter Keijzer 
12 augustus 1919 Assen 

27 mei 1940 Leiden 
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Geert Klaassens 

19 september 1904 Gieten 
10 mei 1940 Leiden 

 

 
 

Hendrik Niemeijer 
28 december 1905 

10 mei 1940 Leiden 
 

 
 

Pieter Poot 
8 januari 1920 Veendam 
10 mei 1940 Oegstgeest 

 

 
 
 
 
 

Aljo Roggema 

9 april 1920 Hamborn 
19 mei 1940 Leiden 

 

 
 

Johannes Meindert Schrik 

28 december 1920 Emmen 
10 mei 1940 Leiden 
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Johan Frederik Schulz 

1 oktober 1920 Hengelo (Ov) 
10 mei 1940 Leiden 

 
 

Hendrik Siegers 
29 juni 1920 Groningen 
10 mei 1940 Oegstgeest 

 

 
 

Arend van der Waarde 
31 maart 1920 Deventer 
10 mei 1940 Oegstgeest 

 

 
 
 

Albert Zijlstra 

29 oktober 1919 Franeker 
10 mei 1940 Oegstgeest  

 

 
 
 

 

Grebbeberg, september 2007 
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