
De achterpagina van dit tiidschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen hatfiaar in beetd te brengen.

Dat kan van altes zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderii of een

briefwisseting; een opmerkelijke verbouwingvan een huis; een roo-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubiteum. Altes kan

ln Beeld gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

Willem Boeijenk, Gele §der uit Winterswijk, op Oud-Poelgeest

Doon RuURD KoK

p 18 februari 2017 ontdek ik op een boom bij kas-

teel Oud-Poelgeest een inscriptie : W. B o eij enk, Win-

ïerswíjk, 1940. Gezien plaats en jaartal vermoed il<

dat het gaat om een gemobiliseerde soldaat. Op zoek naar

meer informatie beland ik op de website Oucl-Winterswijk.
Initiatiefnemer Hans Tenbergen plaatst een oproep. Drie
dagen later laat hij weten: Wehebbenhemboyenwater.

Gevolgd door een reactie van zijn dochter: De ínscriptie was

van mijn yader Willem Boeijenk van het Leessink in Wínterxvijk-

Ratum. Hij was tijdens de mobilisotie gelegerd in )egstgeest (sol-

daat br1 het onderdeel Gele Rijders). Toenturtijd heeft hij nogbolle-

tjes van sneeuwklokjes uit de Bollenstt'eek meegebracht, welke

momenteel bloeien bij het Leessink.

Drie weken later ontmoeten we elkaar op Oud-Poelgeest en

wijs ik dochter en zoon de boom met hun vaders' naam.

Voor het eerst zijn ze op de plek waar htj 77 jaar geleden

heeft gebivald<eerd. Ze hebben foto's en correspondentie
meegenomen. Ernstig kijkt Willem in de camera op twee

foto's die voor zijn ouderlijk huis zijn gemaakt in uiriforn-r

met beremuts; op de ene te paard, op de andere afgestegen.

Drie weken na de mobilisatie, op 20 september 1939,

stuurt hij een ansichtkaartvan Oud-Poelgeest naar huis
met zijn naam en eenheid: IVe Depot Bereden Artillerie, Ie

D ep ot b atterij Rij d end e Artíll erie. D e tuj d ende Artillerie staat

beter bekend als de Gele Rijders.

Foto's, afgedrukt bij Waalewijn in Leiden, tonen de solda-

ten na het corvee op het bordes van het kasteel, wachtend
voor het eten met hun bord in de hand of bij een fiets-

tochtje langs de bollenveiden. Kort na de capitulatie, op 23

mei 1940, schrijft hij een briefl<aart naar huis om te laten
weten dat hij gezond rs. Gisterayond moesten we alles ontrui-

men voor de Duitsche troepen en liggen nou in de Zendingsschool.

't ls hier ook niet slecht doch wat natuur aangaat, wint Poelgeest

het. We zijn met 50 man op één kamer. Verder hebben we een best

leven. Heelemaal niets te doen.

Willem Boeienk, geboren in 1905, overleed jong. Hij heeft

zijn kinderen nooit over de oorlog verteid. Bii de 'ooom i'an
hun vader hebben ze sneeuwklokjes geplant van het Lees-

sink, zoals hun vader die 77 jaar eerder had meesenomen

naar Winterswijk.

Met dank aan Willemien Slotboom-Boeijenk en Jonan
Boeijenk.

De inscriptre vanWillem Boeijenk op een boom lor 0:.;-
Poelgeest (foto Ruurd Kok, februari 2017).

Willem Boeijenk bij de wachtpost voor het hek yan OtLd-

Poelgeest (collectie familie Boeijenk).

Heeft u ook iets dat u /n Beeld wilt brengen? Of heeft u spullen, documenten of andere zaken die iets vertellen over het

Oegstgeest van vroeger? Neem dan contact op met de redactie: Emmalaan t5,2341 JM Oegstgeest, of stuur een

e-maiI naar redactie@oudoegstgeest.nl

In Beeld
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