Bevrijdingsfeest op 5 mei 1955
Een jubileum dat groots gevierd werd. Zelfs de jonge kinderen gingen helemaal op in het
feestgedruis. De tijd van oorlog en bezetting, maar ook de opluchting van de bevrijding leefde
in ieders hoofd en hart. Het was toentertijd in het gezin en op school bijna dagelijks
terugkerende gespreksstof.
Het kon niet anders dan dat iedereen zich betrokken voelde en mee wilde doen aan de
festiviteiten. Een hoogtepunt was de herinnering aan de voedseldropping, die overweldigende
indruk gemaakt had op de hongerende bevolking alhier.
Kees Bieshaar was destijds voorzitter van de Rooms - Katholieke Middenstandsvereniging,
die van alles organiseerde, waarvan de eerste twee foto’s getuigen. Een vrolijke optocht door
het dorp en op de voetbalvelden van ODA en TAVENU bij de Populierstraat werd een
sportief spelletje gespeeld. Lachen natuurlijk, want de plaatselijke middenstanders hadden
zich voor de gelegenheid in potsierlijke kostuums uitgedost.
Fotograaf L. de Jong, die vlakbij het Zwarte Laantje woonde op de Rijksstraatweg 116, ging
erop uit met zijn camera. Hij maakte kinderfoto’s, portretten en fotoreportages.

De optocht voor de Sint Joannesschool en het Zusterhuis Soli Deo Gloria.
De eerwaarde moeder Zuster Clara
en de zusters van de Voorzienigheid slaan de optocht gade.

De optocht is aangekomen op het feestterrein.
De heer Kees Bieshaar sr. houdt zich met de kinderschaar bezig.

Voorop Hein Beukeboom; achterop Hans Bieshaar (geboren 1941). Het vliegtuig verbeeldt
het exemplaar, dat het Zweedse wittebrood dropte. Hans houdt het “manna” vast.
Op de achtergrond de Diemerlaan.

Jan van der Kooij (geb.1943): In mei 1955 vierden wij in het dorp de 10-jarige bevrijding met
versierde fietsen. Met mijn suikerbiet (dit was het voedsel in de Hongerwinter) won ik de eerste
prijs. Op deze foto sta ik met mijn fiets voor onze groentenzaak in de Korenbloemstraat no. 2.

De festiviteiten op deze herdenking van de bevrijding werd door de middenstand voor de
jeugd van Duivendrecht georganiseerd. Bovenstaande foto van fotograaf de Jong is uit de
collectie van de familie Bieshaar. Zij verstrekte ook de passende gegevens:

De clowns voorop zijn onbekend tot nu toe. Achter de clowns Kees van Schaik met de
sombrero op zijn hoofd; dan komt meneer Hermsen, de schoenmaker. Staand Kees Bieshaar
met achter zich Teun Beukeboom (de vader van Jan); zittend met stok Map Braam. Degene
met het hoofddoekje is schilder Piet Hekke (de opvolger van schilder Van Dijk). Hij woonde
in het huis waar nu de familie Griffejoen woont. In het wit achteraan is kruidenier
Maars(s?)e(n?), die een paar huizen verder woonde dan kruidenier Van Wees (naast bakkerij
De Hoop).
Met de tractor van het merk Ferguson trokken de verklede middenstanders over de
Rijksstraatweg. De boerderij op de achtergrond is: “Mijn Genoegen”, Rijksstraatweg 186
en in de verte het torentje van Rath en Doodeheefver, de behangfabriek.

