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KEN UW BOS

Door Ems Post

Op 4 mei stonden wij dit jaar helaas 
niet fysiek stil bij het herdenkings-
monument van Mari Andriessen 
aan de Vrijheidsdreef bij de ingang 
van het Groenendaalse Bos. Corona 
verbood het. De plaats aan het eind 
van die dreef doet mij altijd even 
terugdenken aan mijn familie en 
hun verhalen over de oorlog. Ik heb 
hem zelf niet meegemaakt; behalve 
een enkele foto heb ik niets tast-
baars uit de oorlog. Ik was dan ook 
geraakt toen ik foto’s onder ogen 
kreeg van een muntstukje uit 1942. 
Een bescheiden waarde ook 
destijds, 1 cent, maar voor mij onbe-
taalbaar. In ons Groenendaalse Bos 
gevonden door Frank Heij. Mijn 
fantasie sloeg op hol: Wie had dat 
muntje in zijn hand? Waarom? Wat 
wilde hij of zij kopen? En waar? Was 
er toen iets te koop in het bos? Was het van een volwassene of juist een 
kind? Of verloor iemand het muntje hardlopend op weg naar iets of juist 
ergens vandaan? Of zat diegene iemand achterna? Of was hij juist op de 
vlucht? Het muntje geeft een glimpje van de bange jaren die Heemstede 
net als overal elders trof. Was het een gewoon muntje? Waarvan er zoveel 
in omloop waren? Een cent uit 1942. Het staat er echt. Het muntje zou 
eigenlijk een plaatsje in een vitrine moeten krijgen. In het stadhuis 
bijvoorbeeld bij het burgemeesterzilver. Naast het door de gemeente 
Heemstede in mei 1940 uitgegeven papieren noodgeld. Op 5 mei 1945 
was Nederland bevrijd. Dit jaar wordt de meimaand hopelijk voor ons een 
bevrijdingsmaand uit de zware coronacrisis. Laten we 
ook stilstaan bij het leed dat daaruit is voortgevloeid. 
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