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De Draagpenning Demobilisatie van de gemeente Oegstgeest 
Door Erik Müller 
 
Enige tijd geleden kon ik een draagpenning aanschaffen, welke op de voorzijde het wapen 
van de gemeente Oegstgeest bevat. De penning is door de gemeente Oegstgeest uitgereikt 
aan repatriërende militairen uit het voormalige Nederlands-Indië. Ik bezocht het 
gemeentearchief van Oegstgeest voor meer informatie. Het resultaat van dit onderzoek treft 
u hieronder aan. 
 

 
 
Instelling en ontwerp draagpenning en 
oorkonde 
Helaas bevat het archief van de gemeente 
Oegstgeest geen informatie over de 
totstandkoming van de draagpenning. De 
enige informatie hierover werd gevonden 
in de boeken van Begeer. Deze beschrijft 
de penning als een "Draagpenning aan 
rood-wit-blauw lint, 25 mm."1 De penning 
is gebaseerd op de eerder door de 
gemeente Voorschoten uitgereikte 
draagpenning2, zij het dat het wapen 
hierop is vervangen door dat van 
Oegstgeest.  
 

 
1 Weiler (1960), p. 89 (nummer 1854). 
2 Zie Weiler (1960), p. 82 (nummer 1777). 

 
 
De draagpenning van Voorschoten was 
zelf weer gebaseerd op de in 1946 door 
Frans Smits ontworpen huldepenning aan 
het Nederlandse leger.3 

 
3 Zie Weiler (1960), p. 70 (nummer 1662). 
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De eerst aangetroffen correspondentie in 
het archief van de gemeente Oegstgeest 
gaat over de oorkonde, welke bij de 
draagmedaille zou worden uitgereikt. Op 
18 november 1949 schrijft een ambtenaar 
aan de burgemeester: 
"Hierbij ingesloten twee modellen van een 
oorkonde, uit te reiken aan 
gedemobiliseerden uit Indië. Het grote 
model is van Samsom, het kleinere van de 
gemeente Voorschoten. 
Wilt U het model van Samsom bestellen, of 
wilt U een oorkonde laten drukken 
ongeveer in de geest van het exemplaar 
van Voorschoten? Dit laatste is wel meer 
toepasselijk, omdat de tekst vermeldt, dat 
een penning wordt aangeboden, hetgeen 
ook hier in Oegstgeest het geval zal zijn." 
 
Uiteindelijk kiest men voor een eigen 
ontwerp, welke aan het eind van dit 
artikel is afgebeeld. 

 
Modeloorkonde voor gemeenten t.b.v. 
gedemobiliseerden van uitgeverij Samsom. 

 
Oorkonde voor de Demobilisatiepenning van de 
gemeente Voorschoten. 
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De bijeenkomsten 
In het eerder aangehaalde schrijven van 
18 november 1949 gaat de ambtenaar ook 
in op het voorgestelde programma voor 
een bijeenkomst op 21 december 
daaraanvolgende: 
1. Ontvangstrede van de Burgemeester 

en aanbieding van penningen en 
oorkonden; 

2. Champagne; 
3. Een uurtje gezellig samenzijn; aan de 

voorzitters van de thuisfronten kan 
dan het woord gegeven worden. In dit 
uurtje wordt door de gemeente thee 
geschonken; voor versnaperingen zal 
door de thuisfronten worden gezorgd. 

 
De ambtenaar vervolgd: "Het ligt ook in de 
bedoeling, dat door de thuisfronten 
sigaren en sigaretten worden gekocht; aan 
de jongens zal bovendien een pakje 
sigaretten worden meegegeven. 
Voorgesteld wordt, dat U in Uw 
ontvangstrede de twee of drie 
gesneuvelde militairen herdenkt. Voordat 
de avond belegd wordt, zal dan aan de 
familie van de overledenen de penning 
posthuum bij een van betuiging van 
deelneming worden toegezonden. Echter 
moet er op worden gelet, dat uit het gezin 
Rijsdam een zoon is gesneuveld en een 
zoon is gedemobiliseerd. (...) Voorgesteld 
wordt tenslotte nog om in het tweede 
gedeelte van de avond een pick-up of een 
klein bandje "beschaafde maar toch 
gezellig" muziek te laten spelen, en zo 
mogelijk de jongens door een muziekkorps 
op straat voor het raadhuis een obade te 
laten brengen." In de kantlijn merkt de 
burgemeester op: "Wat kost dat? Graag 
een Oegstgeester bandje." 
 
Van de bijeenkomst komt een uitgebreid 
verslag in de Oegstgeester Courant van 23 
december 1949. Een deel hieruit neem ik 
hier integraal over: 

"De burgemeester het woord nemende 
merkte op dat men hem met zorg had zien 
gaan en hen op reis steeds hadden 
gevolgd. Wij hebben veel zorg over jullie 
gehad, wij hebben jullie gemist, we 
hebben op jullie terugkeer gewacht en 
eindelijk zijt ge teruggekomen. Ziedaar 6 
doodeenvoudige zinnen, waarin ligt 
opgesloten uw gaan naar Indië, uw zijn 
aldaar en uw terugkeer en waarin tevens 
uiting wordt gegeven aan de gedachte 
welke alle achtergeblevene vervulde. Kiest 
zelf een zin wanneer U straks met Uw 
geliefde het kerstfeest overdenkt en dan 
zullen deze eenvoudige woorden U 
tenslotte een geweldige rust brengen over 
datgene wat ge mogelijk tot nog toe in 
velerlei opzicht niet hebt begrepen. 
Wanneer ik U vraag, Nederl. soldaten uit 
Oegstgeest, zijt gij compleet teruggekeerd 
dan buigt ge uw hoofd en een smartelijke 
trek komt op uw gelaat. Twee zijn er 
gevallen voor Koningin en Vaderland, laat 
ons deze in eerbiedige stilte gedenken. (...) 
De burgemeester zijn toespraak 
hervattend zeide dat het gemeentebestuur 
het op prijs gesteld had allen bij hun 
terugkeer in deze mooie raadzaal van 
harte welkom te heten daar zij als trouwe 
vaderlanders aan de eerste oproep om het 
vaderland te dienen gevolg hadden 
gegeven om af te reizen naar een deel van 
ons Koninkrijk dat in het verre Oosten was 
gelegen. Met welke gevoelens zijt zij 
teruggekeerd weet ik niet, wat ik wel weet 
is dat toen gij heenging de allerbeste 
stemming heerste. Anders dan in 1940 
werd gij goed voorbereid en uitgerust 
uitgezonden. Bovendien zijn jullie niet 
uitgegaan om te vechten maar om orde en 
rust te handhaven op eigen grondgebied. 
Overal waar gij waart was er absolute 
veiligheid voor hen die naar veiligheid 
snakte. En het mooie van jullie werk daar, 
wat wij uit de pers en foto's zagen, was 
dat wij U daar temidden van de inlandse 
bevolking zagen verplegen, helpen en 
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steunen. Gij bracht daar geestelijk, 
maatschappelijk en in velerlei andere 
opzichten hulp b.v. ook medisch. 
Gij hebt U voortreffelijk gedragen. 
Het gemeentebestuur treedt niet in de 
vraag of hij al of niet geslaagd zijt in het 
doel waarvoor gij werd uitgezonden. Het 
gemeentebestuur stelt U geen enkele 
vraag. Het gemeentebestuur zegt iets 
anders tegen U. Zij zeggen dit: 
Namens de burgerij van Oegstgeest heten 
wij U welkom en zullen U een aandenken 
meegeven als blijvende herinnering van 
Uw diensttijd in Indonesië, als blijk van 
waardering voor de diensten het 
vaderland bewezen. Dit is het wat het 
gemeentebestuur U uitdrukkelijk heeft 
willen brengen. Z.E.A. sprak voorts zijn 
blijdschap uit zovele weer in gezondheid te 
mogen aantreffen. Twee hebben hem 
bijzondere zorg gegeven, de gewonde 
militairen van Leijden en v.d. Kooij, 
waarop hij zich met een persoonlijk woord 
tot de eerste richtte (v.d. Kooij was niet 
aanwezig). Hierna reikte de burgemeester 
aan alle aanwezigen een erepenning met 
oorkonde uit, waarna een dronk gewijd 
werd aan H.M. de Koningin."4 
 

Huldiging van de uit Indonesië gerepatrieerde 
militairen in de raadzaal in het gemeentehuis; 
groepsfoto met burgemeester Baumann, 21 december 
1949 (Foto: Gemeentearchief Oegstgeest, nummer 
G03478). 

 
4 Zonder auteur (1949, 23 december). De 
Oegstgeester gerepatrieerden door het 
Gemeentebestuur ontvangen. In: Oegstgeester 
Courant. 

Na de uitreiking en de dronk, nam kolonel 
Steenmetz namens het Rooms Katholiek 
Thuisfront het woord, gevolgd door 
vertegenwoordigers van het Thuisfront 
"Mors en Rijndijk", het P.I.T., de 
adoptiecommissie, de kapitein Van Velzen 
en de heer Neef.  
Namens de gedecoreerden nam kapitein 
De Jong het woord en dankte het 
gemeentebestuur en de aanwezige 
vertegenwoordigers van de 
thuisfrontorganisaties voor het betoonde 
medeleven. 
 

Kapitein Van Velzen krijgt van burgemeester Baumann 
een erepenning met oorkonde, 21 december 1949 (Foto: 
Gemeentearchief Oegstgeest, nummer G03479). 

Op 13 januari 1950 richt de 
gemeentesecretaris van Oegstgeest een 
schrijven aan het College van 
Burgemeester en Wethouders: 
"Aan de uitnodiging om op 21 December 
1949 ten gemeentehuize een bijeenkomst 
van de gerepatriëerde militairen met 
gemeentebestuur en vertegenwoordigers 
van de thuisfronten bij te wonen, hebben 
velen geen gehoor gegeven. De suggestie 
om de niet uitgereikte oorkonden en 
medailles aan betrokkenen toe te zenden 
verdient m.i. gehoor. Echter er zijn maar 
25 medailles over, terwijl nog aan 27 
gerepatriëerden de uitreiking moet plaats 
vinden. Bij het beleggen van de 
bijeenkomst van 21 December 1949 
bestond het voornemen zulk een avond 
enige tijd later voor de daarna 
terugkerende militairen nog eens te 
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beleggen. Hierom zou er dus geen bezwaar 
zijn een aantal medailles te laten bijmaken, 
temeer omdat de uitgaaf voor het maken 
van het stempel toch reeds eenmaal 
gedaan is. 
Echter verzoekt de minister van 
Binnenlandse Zaken aan de Burgermeester 
bij brief van 21 December 1949 de 
uitreiking van het oorlogsherinneringskruis 
en het ereteken voor Orde en Rust op zich 
te nemen. Tot nu toe werden deze 
medailles per post aan betrokkenen 
gezonden, doch uitreiking van deze 
onderscheiding verdient naar de mening 
van de Minister van Oorlog aanbeveling. 
De toezending aan de Burgemeester zal 
eenmaal per maand geschieden. 
Weliswaar laat hij het tijdstip van de 
uitreiking geheel over aan de 
burgemeester, maar geruime opschorting 
van de uitreiking alhier, terwijl in andere 
gemeenten directe uitreiking plaats vindt, 
zal ongetwijfeld vragen van betrokkenen 
ten gevolge hebben. Onmiddellijke 
uitreiking verdient daarom de voorkeur. 
Deze aangelegenheid is echter een taak 
van de Burgemeester. 
Uw College heeft nu te beslissen, of het 
daarnaast de uitreiking van de 
draagpenning der gemeente wil 
handhaven. De kosten van de 
draagpenning bedragen f 2,50 per stuk. De 
levertijd is 10 tot 14 dagen. Enerzijds is de 
mening te verdedigen, dat het uitreiken 
van een draagpenning van de gemeente 
naast de medaille van het Rijk overbodig is, 
anderzijds is het echter zo, dat ook de 
eerste uitreiking plaats vond naast de 
uitreiking van de rijksmedaille. Het enige 
verschil is, dat uitreiking van de 
rijksmedaille thans plaats vindt door de 
Burgemeester. Ook zullen de later 
gerepatriëerden zich afvragen, waarom zij 
niet de gemeente-medaille ontvangen. Ik 
verwacht, dat met de aankoop van 100 
medailles in totaal, dus met de 
bijbestelling van 50 exemplaren kan 

worden volstaan. Dat zou dus zijn 50 x 
f 2,50 = f 125,--. 
Mocht Uw college evenwel besluiten in 
den vervolge geen uitreiking van de 
gemeente-medailles te doen plaats vinden, 
dan zou dus, indien besloten wordt aan 
hen, die niet op de bijeenkomst van 21 
December zijn geweest, de oorkonden en 
medailles toe te zenden, de bijbestellen 
van twee medailles noodzakelijk zijn." 
 
Het schrijven werd op 17 januari 
daaraanvolgend behandeld tijdens de 
collegevergadering. En blijkbaar 
goedgekeurd, want op woensdagavond 4 
april 1950 wordt wederom een uitreiking 
georganiseerd. Deze keer is het een 
uitreiking van zowel de van regeringswege 
verstrekte Oorlogsherinneringskruizen en 
Eretekens voor Orde en Vrede als de 
gemeentelijke draagpenning.  
 
Dit maal was het niet de burgemeester, 
maar loco-burgemeester L. de Neef die de 
uitreiking deed. Nadat hij een toepasselijk 
woord had gesproken en de gevallenen 
had herdacht, reikte hij de 
onderscheidingen en draagpenningen uit. 
Vervolgens namen de kapitein J. van Elsen 
en de gerepatrieerde militair J. Daniels het 
woord namens de gedecoreerden.5 
 
Al een paar maanden later schrijft een 
ambtenaar een (helaas ongedateerde) 
memo aan de burgemeester: "Wanneer 
moet een volgende uitreiking van 
eretekenen en draagpenningen aan 
gewezen militairen plaatsvinden? 
Van het Ministerie van Oorlog zijn 6 
eretekenen ontvangen. De gemeente-
penning kan aan 17 gerepatrieerden 
worden uitgereikt." 
 

 
5 Zonder auteur (1950, 15 april). Oudstrijders en 
gerepatrieerden ten Raadhuizen ontvangen en 
onderscheidingen uitgereikt. In: Oegstgeester 
Courant. 
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De memo wordt in de collegevergadering 
van 6 juni 1950 behandeld. In pen wordt 
op de memo geschreven: "Eretekenen 
zullen door de Burgemeester persoonlijk 
worden uitgereikt. De uitreiking der ere-
penningen wordt nog even aangehouden." 
 
Op 28 mei 1951 worden de opgespaarde 
draagpenningen uitgereikt aan een 
dertigtal gerepatrieerden. Ook nu weer 
verschijnt een uitgebreid verslag in de 
Oegstgeester Courant. Ook nu weer wordt 
de toespraak van de burgemeester in volle 
lengte afgedrukt. Daarom beperk ik mij nu 
tot het gedeelte over de draagpenning: 
"Als burgemeester van Oegstgeest, 
sprekende namens ons gemeentebestuur, 
ja namens de ganse burgerij, moge ik U 
allen - ter herinnering aan uw diensttijd in 
Indonesië en als blijk van waardering voor 
de diensten door U aan het vaderland 
bewezen - aanbieden de 
herinneringspenning der gemeente 
waarbij U de daarbij behorende oorkonde 
zal ontvangen. Ik eindig met het 
uitspreken van de beste wensen voor U 
allen, óók voor alle afwezige 
uitgenodigden voor deze avond. Moge het 
Nederlandse volk, dat een eretaak ten 
opzichte van u heeft te vervullen n.l. het 
wederopnemen van U in het 
maatschappelijk en economisch bestel, 
zich zodanig van die taak kwijten, dat de 
offers die U bracht, in de toekomst zoveel 
als doenlijk is zullen worden vergoed. 
Moge het U allen in de toekomst wel gaan 
en moge het U gegeven zijn nog een lange 
reeks van jaren, bij het aanschouwen van 
uw herinneringspenning en oorkonde met 
gepaste trots terug zien op de achter u 
liggende dienstperiode, waarin U zich 
onvoorwaardelijk en met U gehele persoon 
hebt willen inzetten voor de belangen van 
ons vaderland." 
Na deze toespraak speldde de 
burgemeester de aanwezigen de 
draagpenning op de borst, waarop thee en 

rokers werden rondgedeeld. Namens de 
gedecoreerden dankte de oud-militair W. 
Walraven het gemeentebestuur.6 
 
Met deze uitreiking kwam een eind aan de 
uitreikingen van de draagpenningen. 
Verdere informatie werd niet meer in het 
archief aangetroffen. Daarmee kom ik tot 
een register van 141 draagpenningen, 
waarbij drie doublures werden 
aangetroffen (dus 138 uitgereikte 
draagpenningen).  
 
Het archief bevat tevens een brief van de 
reserve-majoor A.J.J.M. Eijsenck, waarin 
deze het gemeentebestuur dankt voor de 
hem op 13 april 1950 toegezonden 
draagpenning ten behoeve van zijn 
verzameling. 
 
De ontvangers 
Onderstaande lijst van personen hebben 
op de daarvoor benoemde datum de 
draagpenning ontvangen: 
 

Uitreiking 21 december 1949 
 

1 Leendert Amersfoort, geb. Rheden 9 
okt. 1926. 

2 Louis ('Loek') Bachrach, geb. Rheden 
18 sept. 1924, overl. 2002. 
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

3 Jan Hendrik Belgraver, geb. Ede (Gld.) 
5 april 1925, overl. 's-Hertogenbosch 
17 mei 1994.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

4 Gijsbert Biesbroek, geb. Leiden 3 
maart 1921, overl. Calgary (Alberta, 
Canada) 15 april 1993 (doorgehaald: 
naar Canada vertrokken)  

 
6 Zonder auteur (1951, 2 juni). Het 
Gemeentebestuur verwelkomt gerepatrieerde 
Militairen. In: Oegstgeester Courant. 
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N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

5 Johannes Hermanus van der Blij, geb. 
Leiden 5 jan. 1926. 

6 Willebrordus Maria den Boer, geb. 
Oegstgeest 31 mei 1925, overl. ald. 12 
maart 2006.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

7 Jacobus Jozef Maria Borst, geb. 
Oegstgeest 24 maart 1924.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

8 Mattheus Hubertus Josephus ('Thijs') 
Compeer, geb. Wassenaar 23 maart 
1928, overl. 1977.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

9 Evert Jan Doedens, geb. Deventer 27 
juli 1912 (doorgehaald: naar 
Rotterdam vertrokken)  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

10 Adrianus Martinus Dofferhoff, geb. 
Oegstgeest 2 april 1925, overl. 
Katwijk 9 sept. 2011 (doorgehaald: 
naar Katwijk vertrokken). 
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

11 Wilhelmus Hubertus Dofferhoff, geb. 
Oegstgeest 11 sept. 1926 

12 Cornelis Dijkema, geb. Leiden 7 
maart 1921 (niet uitgenodigd)  
N.B.: Per post toegestuurd. 

13 Petrus Paulus ('Paul') van Elsen, geb. 
Rotterdam 28 juni 1918, overl. 's-
Gravenhage 14 okt. 2012. 
(doorgehaald) 

14 Christoffel Hendrik Endeveld, geb. 
Katwijk 28 juni 1925. 

15 Pieter Filippo, geb. Hazerswoude 25 
maart 1920.  

N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

16 Nicolaas Glasbergen, geb. Leiden 26 
oktober 1926. 

17 Petrus Marinus Goemans, geb. 
Middelburg 16 febr. 1906, 
beroepsmilitair.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

18 Pieter de Gunst, geb. Leiden 13 mei 
1925, overl. Oegstgeest 1999.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

19 Eduard Cornelis de Jager, geb. 's-
Gravenhage 14 maart 1891, 
beroepsmilitair. 

20 Simon Jan Louis de Jong, geb. Den 
Helder 17 nov. 1915 (doorgehaald: 
niet in Oegstgeest). 

21 Arnoldus Cornelis Johannes ('Nol') 
Kooloos, geb. Leiden 12 maart 1925, 
overl. Oegstgeest 29 juni 1983. 

22 Theodorus Jacobus van de Kooij, geb. 
Oegstgeest 24 nov. 1928.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

23 Abraham Johannes de Later, geb. 
Leiden 22 juni 1925.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

24 Dirk van Leeuwen, geb. Oegstgeest 1 
sept. 1925. 

25 Petrus Wilhelmus van Leijden, geb. 
Oegstgeest 2 aug. 1925. 

26 Paulus Marck, geb. Leiden 24 dec. 
1909. 

27 Dirk Alexander Megchelse, geb. 
Leiden 17 nov. 1906, overl. 1965.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

28 Johannes Hendrik van der Meij, geb. 
Voorschoten 4 mei 1925. 
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29 Hugo Albertus Moorman, geb. Losser 
4 april 1925.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

30 Hendrik Netjes, geb. Kampen 20 juni 
1919, overl. Apeldoorn 13 april 1976. 

31 Dirk Noort, geb. Oegstgeest 10 sept. 
1926.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

32 Gerard Rijsdam, geb. Oegstgeest 15 
aug. 1925, overl. Leiderdorp 22 okt. 
2011. 

33 Jan Hendrik Schoneveld, geb. 
Oegstgeest 7 aug. 1927. 

34 Alexander Johannes de Stoppelaar, 
geb. Vlaardingen 27 sept. 1923. 

35 Dirk Tijsterman, geb. Alphen aan den 
Rijn 13 febr. 1927, overl. Leiden 7 
maart 1983. 

36 Henricus Johannes Vink, geb. 
Oegstgeest 30 mei 1926.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

37 Willibrordus Henricus ('Wim') Vink, 
geb. Oegstgeest 11 mei 1925. 

38 Hubertus Apolonius Johannes van 
der Voort, geb. Leiden 11 okt. 1925. 

39 Johannes Bartholomeus van Zelst, 
geb. Waalwijk 29 maart 1919 
(doorgehaald: woont in Rotterdam). 

40 Cornelis Zwaan, geb. Oegstgeest 26 
aug. 1923.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

41 Jan van Rij, geb. Valkenburg (ZH.) 28 
juli 1927, sergeant-oorlogsvrijwilliger.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

42 Jacobus Kok, geb. Scheemda 27 okt. 
1928 (doorgehaald: naar Canada 
vertrokken).  

N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

43 Otto Ernst Boudewijn Hamel, geb. 
Assen 28 mei 1918.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

44 Gustaaf Adolf ('Guus') Hamel, Assen 
9 juni 1920, overl. 20 aug. 2005.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

45 Lourens Libbe van der Meulen, geb. 
's-Gravenhage 19 febr. 1925. 

46 Adrianus Johannes de Bruijn, geb. 
Voorburg 1 april 1912.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

47 Johannes Hendrik van der Meij, geb. 
Voorschoten 4 mei 1925 
(doorgehaald: is reeds vermeld onder 
nummer 28). 

48 Willem Gravekamp, geb. Valkenburg 
(ZH.) 20 jan. 1924, overl. Katwijk 28 
juni 2010.  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

49 Hendrik ('Henk') van Iterson, geb. 
Rijnsburg 5 jan. 1926, 1 Cie 1 R.A.A.T. 
(legernummer 26.01.05.010) 
(doorgehaald: naar Katwijk 
vertrokken).  
N.B.: Per post toegestuurd. Niet 
aanwezig. 

50 Hendrik Cornelis Jan van Elk, geb. 
Oegstgeest 5 juli 1922, overl. Leiden 
28 maart 1999. 

Toegestuurd per post (postuum) 

51 Bernardus Joannes Maria Kortmann, 
geb. Oegstgeest 20 mei 1924, 
opperwachtmeester bij het 2 
Regiment Veldartillerie, overl. 
Semarang (Indonesië) 29 juli 1947. 

52 Adrianus Rijsdam, geb. Oegstgeest 10 
febr. 1927, sergeant bij het 41 
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Regiment Veldartillerie, overl. Tjimahi 
(Indonesië) 5 juni 1949. 

Toegestuurd per post (vergeten uit te 
nodigen voor 21 december 1949) 

53 Jac. Kromhout, 7 December Divisie. 

Uitreiking 4 april 1950 
54 Robert Frans Richard ('Rob') 

Beckman, geb. Koepang (Timor, 
Indonesië) 16 okt. 1923, overl. aug. 
2009. 

55 Jan Hendrik Belgraver, geb. Ede (Gld.) 
5 april 1925, overl. 's-Hertogenbosch 
17 mei 1994. (zie nummer 3 op lijst 
21 december 1949) 

56 Hendrik Biesbroek, geb. Oegstgeest 
11 febr. 1925, overl. 9 aug. 2003. (niet 
aanwezig bij uitreiking) 
N.B.: Op 27 april 1950 per post 
toegestuurd. 

57 Jozef ('Joop') van Elsen, geb. 
Rotterdam 22 maart 1916, kapitein, 
overl. Oegstgeest 8 jan. 2006. 

58 Boudewijn ten Haken, geb. Leiden 8 
aug. 1925. 

59 Nicolaas Jagel, geb. Leiden 31 maart 
1926 (niet aanwezig bij uitreiking).  
N.B.: Op 27 april 1950 per post 
toegestuurd. 

60 Henricus Lubbe, geb. Oegstgeest 3 
juli 1926, overl. ald. 23 nov. 2001. 

61 Johan ('Joop') Rhijnsburger, geb. 
Valkenburg (ZH.) 15 nov. 1925, overl. 
2014. (vader voor hem geweest) 

62 Frans Alphons Schröder, geb. 
Buitenzorg (Indonesië) 23 sept. 1919, 
overl. Hoorn 14 maart 2012. 

63 Riemer van Til, geb. Oegstgeest 16 
juni 1926. 

64 Jakobus Jan van der Vijver, geb. 
Rijnsburg 2 mei 1926 (tegenwoordig 
te Johannesburg (Zuid-Afrika)).  

N.B.: Op 27 april 1950 per post aan 
zijn vader toegestuurd. 

65 Johannes Henricus Marie van Zoelen, 
geb. Sambodja (Indonesië) 11 febr. 
1925. 

66 Johannes Zijlstra, geb. 
Menaldumadeel 27 dec. 1925. 

Uitreiking 28 mei 1951 

67 Jan François Beckman, geb. Koepang 
(Indonesië) 1 juli 1927, overl. Pointe-
Claire (Canada) 23 maart 2007. 

68 Antonius Daniel Silvester van Beek, 
geb. Oegstgeest 31 dec. 1925. 

69 Jan Hendrik Belgraver, geb. Leiden 3 
april 1928, overl. Rijswijk 12 maart 
1996. (doorgehaald: naar Enschede) 

70 Arend Boelens, geb. Zaandam, 30 
oktober 1927, overl. 's-
Hertogenbosch 5 maart 2000. 
(doorgehaald: naar Amsterdam) 

71 Lambertus Boom, geb. Oegstgeest 26 
dec. 1927, overl. Leiden 18 febr. 2002. 

72 Jacobus Jozef Maria Borst, geb. 
Oegstgeest 24 maart 1924. 

73 Frederik Karel Box, geb. Oegstgeest 
13 febr. 1927. 

74 Frits Willem Burlage, geb. 's-
Gravenhage 27 febr. 1927 
(doorgehaald: naar Amsterdam) 

75 Maurits Calixtus Franciscus Johannes 
Cosijn, geb. Leiden 26 april 1926. 

76 Gerrit van Delft, geb. Rijnsburg 25 
sept. 1929. 

77 Jacob Jan van Dormolen, geb. Medan 
(Indonesië) 10 okt. 1924 (doorgehaald: 
naar Utrecht) 

78 G. van Duuren (verblijfplaats 
onbekend) 

79 Herman Cornelia Drijfhout van Hooff, 
geb. Leiden 23 juni 1926. 
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80 Abraham van Dijk, geb. Menado 
(Indonesië) 10 juni 1916 (doorgehaald: 
naar Ede) 

81 Petrus Bartholomeus Eldering, geb. 
Rotterdam 12 juli 1927 (doorgehaald: 
naar Rotterdam) 

82 Adrianus Wilhelmus van Elk, geb. 
Leiden 28 dec. 1927. 

83 Cornelis Endeveld, geb. Voorschoten 
14 dec. 1927. 

84 Jan Gersonius, geb. Odoorn 27 aug. 
1929. 

85 Jacob Glasbergen, geb. Rijnsburg 8 
mei 1927. 

86 Johannes de Goede, geb. 
Hazerswoude 25 okt. 1925. 

87 Wilhelmus de Goede, geb. 
Hazerswoude 12 sept. 1928. 

88 Adrianus Gravekamp, geb. 
Valkenburg (ZH) 26 juni 1919. 

89 Pieter Gravekamp, geb. Oegstgeest 
12 maart 1927. 

90 Willem Gravekamp, geb. Valkenburg 
(ZH) 20 jan. 1924, overl. Katwijk 28 
juni 1924 (zie ook nummer 48). 

91 Adriaan Willem Jakob de Groot, geb. 
Alkmaar 14 mei 1904. 

92 Gerardus Cornelis de Groot, geb. 
Oegstgeest 12 sept. 1928. 

93 Jacobus Petrus de Groot, geb. 
Oegstgeest 21 okt. 1925. 

94 Jan Hanco de Gruyter, geb. Cheribon 
(Indonesië) 30 jan. 1923, overl. 
Oegstgeest 23 mei 2004. 
(doorgehaald: naar Den Helder) 

95 Teunis Jacobus Heeren, geb. Leiden 2 
nov. 1926. 

96 Adrianus den Heijer, geb. Leiden 6 
sept. 1928, overl. 11 okt. 2007. 

97 Hendrikus Hoekstra, geb. Sambeek 
25 juni 1925. 

98 Simon Hoogstraten, geb. Leiden 16 
aug. 1929. 

99 Abel van der Hulst, geb. Middelburg 
1 juli 1923 (doorgehaald: naar Gouda) 

100 Jacob Piet Rudi ('Ruud') van Ingen, 
geb. Bandoeng (Indonesië) 21 mei 
1928, overl. Warmond 31 juli 2002. 
(verblijfplaats onbekend) 

101 Arie Cornelis Jan van Iterson, geb. 
Oegstgeest 20 juli 1926, overl. 
Rijnsburg 5 maart 2005. 

102 Fekke de Jager, geb. Leiden 5 mei 
1924, overl. Rijnsburg 13 april 2010. 

103 Cornelis Martinus Juffermans, geb. 
Oegstgeest 10 febr. 1928. 

104 André Klein, geb. Marbau (Noord-
Sumatra, Indonesië) 3 nov. 1925. 

105 Dirk Koekebakker, geb. Zwartsluis 29 
juli 1904. 

106 Geert Koopmans, geb. Groningen 25 
okt. 1918, overl. St. Catharines 
(Ontario, Canada) 4 april 1995. 

107 Pieter Marinus van de Kooij, geb. 
Oegstgeest 30 jan. 1927. 

108 Kornelis Johannes ('Cor') 
Korpelshoek, geb. Katwijk 14 maart 
1927, overl. Leiden 3 maart 2005. 

109 Frederikus Kranenburg, geb. 
Oegstgeest 3 juli 1927, overl. 
Heemskerk 15 jan. 2002. 

110 Jan Karel van Leeuwen, geb. 
Rijnsburg 4 sept. 1929, soldaat 
(legernummer 29.09.04.057) bij het 
423 Bataljon. 

111 Hendrik Luttje, geb. Oegstgeest 29 
maart 1927. 

112 Willem Ferdinand Maas, geb. 
Voorschoten 27 okt. 1928. 
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113 Jan Harm Medendorp, geb. 
Oegstgeest 29 dec. 1926, overl. 
Castricum 13 mei 2004. 

114 Gijsbertus Joseph van der Meer, geb. 
Alkemade 11 maart 1927. 

115 Alexander Mizee, geb. Leiden 20 sept. 
1928. 

116 Cornelis Dirk de Mooij, geb. 
Oegstgeest 8 maart 1926, overl. 14 
aug. 2003. 

117 Hendricus Johannes van Noort, geb. 
Oegstgeest 4 sept. 1927. 

118 Pieter Overvliet, geb. Oegstgeest 17 
mei 1928. 

119 Hermanus Johannes Peeters, geb. 
Leiden 28 dec. 1926. 

120 Johannes Geraard Punt, geb. 
Noordwijk 26 juni 1927. 

121 Jacob Marie Ravelli, geb. Padang 
(Indonesië) 31 dec. 1920, overl. 
Nieuw-Bergen 12 febr. 1998. 

122 Pieter Romijn, geb. Rotterdam 26 
april 1912. 

123 Fredericus Johannes Maria de Rooij, 
geb. Oegstgeest 21 nov. 1927. 

124 Theodorus Smit, geb. Oegstgeest 12 
nov. 1928 (doorgehaald: naar Nieuw 
Zeeland). 

125 Gerardus Petrus Soonius, geb. Leiden 
8 jan. 1910. 

126 Dirk van Staden, geb. Leiden 31 jan. 
1925. 

127 Hendricus Mattheus Petrus van 
Steijn, geb. Katwijk 18 jan. 1927. 

128 Hermanus Petrus Stuifzand, geb. 
Oegstgeest 19 okt. 1928, soldaat 
(legernummer 28.10.19.455) bij het 
423 Bataljon. 

129 Jan Suyderhoud, geb. Soerabaja 
(Indonesië) 28 dec. 1922, overl. Son 

(N.B.) 27 jan. 2009. (doorgehaald: 
naar Den Helder) 

130 Jacob Casper Timmermans, geb. 
Oegstgeest 24 april 1917, overl. 's-
Gravenhage 19 maart 1966. 
(doorgehaald: naar Bergen op Zoom) 

131 Pieter Willem van der Valk, geb. 
Oegstgeest 5 aug. 1927. 

132 Gerardus Cornelus ('Gerard') van 
Velzen, geb. Oegstgeest 30 dec. 1927, 
overl. ald. 4 jan. 2003. 

133 Johannes Jozef Vester, geb. 
Oegstgeest 26 maart 1926. 

134 Johan Nicolaas Maria van der Voort, 
geb. Leiden 21 aug. 1928. 

135 Arie Gerardus Walraven, geb. Leiden 
10 sept. 1923, overl. ald. 7 juni 2002. 

136 Petrus Theodorus van Werkhoven, 
geb. Sassenheim 10 juni 1927. 

137 Henri Frederik Frans Wolkers, geb. 
Oegstgeest 10 okt. 1928, overl. 14 jan. 
2001. 
N.B.: Verzoekt de gemeente op 14 
februari 1955 om een duplicaat van 
zowel de draagpenning als oorkonde. 

138 Dirk Wolthaus, geb. Oegstgeest 3 mei 
1928. 

139 Theodorus Johannes Wijsman, geb. 
Oegstgeest 18 dec. 1929. 

140 Barthold Jan IJssel de Schepper, geb. 
Katwijk 16 april 1925, overl. 
Oegstgeest 18 jan. 2010. 

141 Teunis Adrianus ('Teun') van der 
Zwart, geb. Oegstgeest 30 okt. 1926, 
overl. Katwijk aan den Rijn 13 maart 
2010. 
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Oorkonde van de draagpenning aan G.C. van Velzen (Gemeentearchief Oegstgeest). 


