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15e jaargang BENTHUIZER TURFJES april 2005

60 jaar  bevrijding

Themanummer:

Praalwagen “Erewacht” in de optocht tijdens het bevrijdingsfeest in september 1945.



Van de redactie
Voor dit eerste nummer van de 15e jaargang
(ons 3e lustrum) van de Benthuizer Turfjes,
hebben wij als thema gekozen 60 jaar bevrijding.
De Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, leeft
nog steeds in onze herinneringen en moet
bekend worden bij de volgende generaties. 
In 1985 is onze uitgave Benthuizen 1940-1945
verschenen, een boekje met gedetailleerde
verhalen over die periode.
Toch vinden wij het belangrijk ook nu daar
weer aandacht aan te besteden en hebben wij
aan mensen die de oorlog en de bevrijding
bewust hebben meegemaakt, voor ons het
een en ander vast te (laten) leggen. 
Wij danken allen hartelijk voor hun
medewerking.

Al wordt er dan niet meer uitbundig gefeest
zoals zestig jaar geleden, “vier je feesten”
geldt niet alleen als de vrede wordt
aangekondigd maar ook als wij die herdenken.
Met de foto’s beleven wij het bevrijdingsfeest
opnieuw.

IvEP

Welkom
aan ons nieuwe lid mevrouw Ellen Roos uit
Benthuizen. Eigenlijk een oude bekende,
want zij heeft al heel wat uren meegewerkt
in Het Molenhuis. 

Ledenvergadering 2005
De agendapunten zijn vlot afgehandeld. Graag
hadden wij gezien dat voor het agendapunt
bestuursverkiezing meer tijd nodig zou zijn.
Maar kandidaten om de vacatures te vervullen
hebben zich niet aangemeld. Willen de leden
die dit lezen hier nog eens over nadenken en
zich alsnog voor een functie aanmelden?
Bestuursleden worden meestal gekozen op
een leden vergadering maar tussentijds
kunnen kandidaten zich wel oriënteren en
zich dan te zijner tijd laten benoemen.
Continuïteit en uitbreiding van het werk
vraagt inzet van meer (andere) mensen.
Leden van het bestuur zijn nu Ben de Breuk,
Lies van Driel-Huurman, Marcus Pos en Piet
van Vliet; er zijn 3 vacatures.

Het programma na de pauze was boeiend,
een lezing met dia’s: “Zacht fruit in stenen
potjes”. Met het zachte fruit wordt de
aardbei bedoeld. In de beeldende kunst heeft
die dikwijls een symbolische betekenis, die
ons uit de doeken werd gedaan. De teelt van
dit fruit kwam vroeger in onze
buurgemeente Boskoop veel voor. 

Het Molenhuis
Op de zolder staat de tentoonstelling 
De geschiedenis van de keramische dakpan. 
Arie Schellingerhout maakte een selectie uit
zijn dakpannenverzameling en stelt die
enkele maanden ter beschikking van de HKB. De
tentoonstelling is goed gedocumenteerd en er
zijn mooie platen te zien van de toepassingen
van de verschillende pannen op bekende
gebouwen in 
de omgeving. 
Een bezoek 
meer dan waard! 

Lees verder op de achterpagina
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Een blijvende opgave…….

Op 4 mei 2005 herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers uit eigen land, vooral
die van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei 2005 viert Nederland dat het 60 jaar
geleden is bevrijd en dat het sindsdien vrijheid kent in een wereld waar (angst
voor) oorlog en onderdrukking nog aan de orde van de dag is. Oorlogen kosten
mensenlevens. Maar ook de inzet voor vrijheid vraagt steeds opnieuw
slachtoffers.

Eenmaal verworven vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Mensen kunnen vrijheid
maken en breken, dat is van alle tijden en van alle plaatsen. Het is onze plicht de
eenmaal verworven vrijheid te behouden en die te delen met anderen. In
Nederland kennen wij al 60 jaar vrede en vrijheid. Maar in al die jaren blijven
oorlogen en bedreigingen van de vrede één van de grootste bedreigingen in de
wereld. De zoektocht naar vrede en vrijheid kent geen einde.

In de Tweede Wereldoorlog maakten de bezetters de cultuur eenvormig en
stelden hun eigen ideaalbeeld van mens en maatschappij als enige norm. Mensen
die door bijvoorbeeld afkomst, geloof, huidskleur, denkbeelden, maatschappelijke
positie of handicap niet pasten in dit totalitaire ideaalbeeld werden gestigmatiseerd,
buitengesloten en zelfs vervolgd en vermoord.
Vandaag de dag zien we nog steeds dat het maken van een dergelijk onderscheid
tussen mensen en bevolkingsgroepen en het uitvergroten van de verschillen
daartussen, gebruikt wordt om oorlogen en onderdrukking te rechtvaardigen.
Vrijheid en diversiteit zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ze zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar vrijheid is, hebben mensen de
mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich te onderscheiden van anderen.
Diversiteit in een samenleving biedt ontplooiingskansen en uitdagingen en kan
tegelijkertijd ook leiden tot spanning wanneer uitingen en opvattingen botsen. De
regels die vrijheid garanderen, zoals de vrijheid van meningsuiting, godsdienst -
vrijheid, vrijheid van vereniging en vergadering, gelijkwaardigheid van mensen,
solidariteit met zwakkeren, democratie, afzien van geweld om je zin te krijgen
enz. perken soms de vrijheid van het individu in. Omdat omstandigheden
veranderen is er ook een doorgaande discussie over de doorwerking van deze
principes in onze maatschappij. Het levend houden hiervan en de vertaling
daarvan naar ons dagelijks gedrag is een hele kunst. Dat vergt ieders betrokkenheid
en verantwoordelijkheid.

Aan vrijheid moet worden gewerkt. Bouwen én bewaren, stelling nemen én
herdenken.
Deze opgave rust op ons allen. Wij doen dat ook uit respect en eerbied aan allen
die daaraan met inzet van hun leven invulling hebben willen of moeten geven.
Ook deze uitgave van de Historische Kring draagt bij aan het levend houden van
gebeurtenissen die diepe sporen in onze samenleving hebben getrokken, ook in
Benthuizen.

mr. C.J. van Velzen 
Wethouder gemeente Rijnwoude
(Benthuizen)

april 2005  •  BENTHUIZER TURFJES  •  3



Het begin van de Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog begint op
1 september 1939. Op die dag viel Hitler
Polen binnen.
Ik was dertien jaar toen en had tot dan toe
nauwelijks belangstelling gehad voor het
wereldgebeuren. Dat veranderde op die
eerste september toen mijn vader de kamer
binnenkwam en zij: “nou is die gek Polen
binnengevallen, dit wordt een een nieuwe
wereldoorlog”. 
Heel intensief is de oorlog vanaf dat moment
door mij meebeleefd. Eigenlijk een beetje
ongezond voor een kind van dertien. Het ging
ook niet over, na de inval in 1941 van Duitsland
in de Sovjet Unie kwam er een kaart van
Europa bij ons in huis. Met gekleurde spelden
hield ik daarop het verloop van de frontlijn bij.

Fluwelen handschoen
Aanvankelijk leek het na de bezetting van
ons land nogal mee te vallen met die
onvrijheid. Anders dan in België en Frankrijk
vestigde de bezetter hier geen militair, maar
een burgerbewind. 
De Oostenrijker Seijss Inquart werd
aangesteld als Rijkscommissaris. Hij kreeg
daarbij de instructies de Nederlanders met
fluwelen handschoenen aan te pakken. 
Achterliggende gedachte was dat de
Nederlander nauw verwant was aan de
Duitser, beiden behoorden tot het arische ras.

“De Nederlanders”, zo dacht Adolf Hitler,
“zouden op grond van die verwantschap
snel de zegeningen van het Nationaal
Socialisme inzien en zich daarbij aansluiten”.
De eerste redevoering van Seijss Inquart was
dan ook zeer gematigd: “Wij komen hier niet
om een volkskarakter in het nauw te brengen
en te vernielen en een land zijn vrijheid te
ontnemen”. 
Als bewijs van goede wil werden begin juni
de Nederlandse militairen die in
krijgsgevangschap waren geraakt vrijgelaten.
Heel wat dienstplichtige jongens (mannen)
uit Benthuizen hadden in de mobilisatie hun
soldatenpak weer aan moeten trekken en
maakten de oorlog mee. Na de capitulatie
waren zij krijgsgevangenen. Gelukkig is er
niet een van hen gesneuveld, al scheelde het
bij Geerlof van der Bijl niet veel. Hij lag bij
het uitbreken van de oorlog op het vliegveld
Ypenburg. Op en om Ypenburg is zwaar
gevochten. Van zijn peloton (ongeveer
30 man) sneuvelden er acht. Een trieste
ervaring die hij nog altijd met zich
meedraagt.

Twee Benthuizense militairen werden
afgevoerd naar een kamp in Duitsland, 
Adriaan Verheul en Cees Groen (zie hiervoor
de Turfjes van december 1992 en van
september 1993). Zij kwamen, nogal
vermagerd, begin juni weer naar huis.
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�
“Ons land is als dit kabinet�

� Eerst was het vrij, nu is het bezet�

� Het is hier als in de Nederlanden�

� Geen winst maar alles offeranden�

� Alles, en zo ook in ons land�

� Komt onder hoge druk tot stand�

� Hoe opgelucht zult gij U voelen�

� Als ge het vuil weer weg ziet spoelen”

Vrijheid en Onvrijheid 
Tot mei 1940 was Nederland een vrij land. Daarna werden wij overvallen door de Duitsers en
volgden vijf onvrije jaren. Nadat de Duitsers in mei 1945 de oorlog  verloren hadden konden
wij ons weer vrij voelen. 
Het geheel van onvrij zijn en zich bevrijd voelen werd goed verwoord in een rijmpje, een
gedichtje, dat in de oorlogsjaren circuleerde onder de al wat oudere scholieren:

WANDSCHRIFT IN EEN W.C.
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Overheidsfuntionarissen   
Ondanks de geruststellende woorden van
Seijss Inquart was er in het Duitse systeem
geen ruimte voor enige vorm van
democratie. In juni 1940 werd zowel de
Staten-Generaal als de Raad van State
geschorst. 

Commissarissen van de Koningin zijn
voortaan Commissarissen der Provincie.
De Provinciale-Staten moeten in 1941 hun
werkzaamheden beëindigen.
Ook de gemeenteraden worden aan banden
gelegd. De Raad van Benthuizen krijgt op
28 april 1941 te horen dat de rondvraag per
5 mei 1941 moet worden afgeschaft. 
Tijdens de raadsvergadering van 29 augustus
1941 komt verordening 152 ter sprake.
“N.a.v. nevenvermelde verordening deelt de
Voorzitter mede dat de werkzaamheden der
raadsleden blijven rusten vanaf 1 september.
Derhalve zullen er ook geen vergaderingen
meer gehouden worden. 
De Voorzitter zegt de Raad dank voor
hetgeen zij hebben verricht”.
Dit besluit werd vastgesteld op 
12 november 1941.

In feite had de burgemeester het vanaf die
tijd alleen voor het zeggen. De wethouders
bleven wel in functie maar waarschijnlijk
alleen als adviseur van de burgemeester.
Er werd niet meer genotuleerd, wel dienden
er besluitenlijsten worden gemaakt.
Deze lijsten troffen wij in het Streekarchief
niet aan. 

In 1937 verstrekte de Nederlandse regering
instructies aan overheidsfunctionarissen, hoe
zij zich op moesten stellen voor het geval ons
land door een vreemde mogendheid zou
worden bezet. Zij dienden in functie te
blijven en met de bezetter samen te werken
zolang het landsbelang daarmee meer
gediend was dan met hun vertrek.   

Na het vertrek van de ministers naar Engeland
in mei 1940 waren de Secretarissen-Generaal
de hoogste gezags dragers. 
Op dat moment waren er tien. Na ruim een
jaar waren er nog vier over. Eén bleef tot aan
het eind van de oorlog zitten. 
Voor burgemeesters gold in feite hetzelfde,
hoewel zij in een iets minder moeilijke
positie zaten dan de Secretarissen-Generaal.

In 1937 was mr. J.A.S. Holland de heer
A. Verheul opgevolgd als burgemeester van
Benthuizen. 
Eind 1941 of begin 1942 raakte hij zijn
baantje kwijt. 
Evenals veel anderen wilde hij het karige
vleesrantsoen wel eens aanvullen met een
extra stukje vlees. Clandestien een varken
houden zoals veel Benthuizenaars deden
ging natuurlijk niet, maar konijnenbout was
ook niet te versmaden.
Volgens de overlevering gaf hij de gemeente -
werkman opdracht in zijn garage konijnen -
hokken te timmeren. Die werden gemaakt
van de aanwezige stemhokjes, die deden
toch geen dienst meer en hij liet dat karweitje
uitvoeren in gemeentetijd. 
Een wethouder die, alweer volgens de
overlevering, niet op één stoel met de
burgemeester zat, spande dat aan. Gevolg
was dat de heer Holland ontslagen werd als
burgemeester.

N.S.B. burgemeesters
Daarna kreeg Benthuizen een N.S.B’er als
burgemeester. Hoewel burgemeester Holland
fout was is het eveneens duidelijk dat de
wethouder het gemeentebelang geen goede
dienst bewees en de instructies uit 1937 niet
heeft opgevolgd.

Die N.S.B. burgemeester was J. Tollenaar.
Hij was afkomstig uit Zaamslag in Zeeland,
waar zijn vader landbouwer was.
Veel N.S.B’ers die in de oorlogsjaren
burgemeester werden hadden een geringe
opleiding. Bij Tollenaar was dat niet het
geval, na twee jaar landbouwschool volgde
hij met succes een H.B.S.b opleiding. Daarna
deed hij een studie gemeente-administratie,
hiervoor slaagde hij in 1938 met zeer hoge
cijfers. In 1941 volgde hij met succes de
burgemeesters cursus. 
Hij was ook lid van de weerbaarheids -
afdeling van de N.S.B. (WA) en droeg het
daarbij behorende zwarte uniform.

In maart 1944 kreeg ik een door hem
ondertekende opdracht mij met een schop te
melden bij een boerderij aan de
Hoogeveenseweg. De Duitsers hadden
opdracht gegeven een groot deel van de
polders links en rechts van de
Hoogeveenseweg onder water te zetten. 
Het gedeelte dat droog mocht blijven diende
beschermd te worden door dijkjes. 

Vervolg van pagina 4: 
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Die dijkjes moesten door de inwoners van
Benthuizen en Hazerswoude zelf worden
aangelegd. 
Hoe Tollenaar was als burgemeester is mij
ontgaan. Om een mij onbekende reden is hij
voor eind 1944 weer vertrokken.

Na zijn vertrek werd de heer Van Dijk in zijn
functie benoemd. Van Dijk nam zijn taak als
‘eerste burger’ serieus op zo werd mij van
verschillende kanten verteld.
Hij kreeg het bij de Duitse autoriteiten voor
elkaar dat er in Benthuizen geen razzia’s
zouden worden gehouden.
Piet van Noort vertelde dat hij het aan Van
Dijk te danken heeft dat hij niet door de
Duitsers is opgepakt. Piet liep door de
Dorpsstraat en werd aangehouden door een
Duitser die zijn papieren wilde zien. Piet
toonde de vrijstelling voor tewerkstelling in
Duitsland die hij om studieredenen had
gekregen. De Duitser verklaarde daar geen
boodschap aan te hebben.
Op dat moment kwam net de burgemeester
voorbij. Deze nam het gesprek met die
Duitser over. Dat werd een pittig gesprek.
Tijdens de discussie tussen deze beide heren
zag Piet kans hem te smeren, wat kennelijk
de bedoeling van de burgemeester was. 

Wie wel werd opgepakt was Jan Verheul ‘de
vader van onze huidige supermarkt’. Jan was
op reis voor zijn zoetstoffabriek. Bij een
razzia in Naarden liep hij in de val.
De trein die hem naar Duitsland afvoerde
reed in de omgeving van Stroe even wat
langzamer en daar is hij samen met twee
Rotterdammers uit de trein gesprongen.    
Jan was lang en mager, dat hij er zonder
botbreuken afkwam is een wonder.
Zij belden ergens aan, toen
ging het bijna toch nog fout.
Zij bleken aangebeld te hebben
bij een landwachter maar
konden er gelukkig nog
vandoor gaan.
Van het geld dat Jan bij zich
had kocht hij ergens twee
fietsen. Eén voor hemzelf en
één voor de Rotterdammers.
Zij zouden zorgen dat hij zijn
geld terugkreeg, maar hij heeft
nooit meer iets van hen
gehoord.
Na een kleine week was hij
weer thuis.  

De Arbeidsdienst
Het kind van dertien van net voor de oorlog
was in 1944 inmiddels achttien jaar
geworden en in een geheel andere situatie
terecht gekomen.
Naar Duits voorbeeld werd er ook in ons
land een Arbeidsdienst ingevoerd. De
Arbeidsdienst was een semi-militaire
instelling waarin  jongens van achttien jaar
gedurende een halfjaar dienst moesten doen.
In februari 1944 werd ik gekeurd en begin
juni moest ik opkomen in Valkenswaard. 

“Geen sprake van dat je daar naar toe gaat“
zei mijn vader, “ik zoek wel een onderduik -
adres voor je”.
Via de organisatie voor landelijke hulp aan
onderduikers werd mij een adres in de
Betuwe opgegeven. Kort voor de datum dat
ik daarnaar toe moest kwam er bericht dat
het bewuste adres in de gaten werd
gehouden. Dat ging dus niet door. 
Buiten die organisatie om slaagde mijn vader
er snel in een ander onderduikadres te
vinden. Nog dicht bij huis ook, bij een
boomkweker in Boskoop.
Waarschijnlijk werd er via de landelijke hulp
aan onderduikers wel voor bonkaarten
gezorgd.

In de tweede of derde week van juni kreeg
mijn vader bezoek van onze plaatselijke
veldwachter met de vraag “waar is je zoon”?
“Die zit in Valkenswaard in de Arbeidsdienst”
zei mijn vader. “Je liegt” zei de politieman,
“maar zorg dat hij zich niet in Benthuizen
laat zien, ik heb opdracht hem op te pakken”.
Later bleek dat deze politieman een rol in het
verzet speelde. 

Bevrijdingsfeest 1945.
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Dat onderduiken was geen heldendaad,
meer een vorm van passief verzet. Er zat wel
risico in. Het zich onttrekken aan de
Arbeidsdienst viel onder de noemer desertie,
waar een gevangenisstraf van vijf jaar in het
vooruitzicht werd gesteld.   
Na ruim vier maanden Boskoop ben ik daarna
nog op diverse andere adressen geweest,
allemaal tamelijk dicht bij Benthuizen. 

Hoe kwam Benthuizen de oorlog door?
Verschillende keren waren er gedurende
enige tijd Duitse soldaten in ons dorp
gelegerd. Zij verbleven in de beide school -
gebouwen en in de showroom van Van Waaij.
Een aantal van hen werd ingekwartierd bij
burgers. Enkele particuliere huizen werden
gevorderd, daar verbleef de staf. Hun paarden
werden gestald bij boeren.

In het laatste oorlogsjaar verdreven de
Duitsers  veel  Zeeuwen. Deze verplichte
evacuatie bracht verschillenden van hen naar
Benthuizen.
Via kerken en andere instellingen werden in
de hongerwinter stadskinderen ondergebracht
in Benthuizer gezinnen.

In materieel opzicht heeft Benthuizen weinig
geleden door de oorlog. Hier en daar was er
enige schade door verdwaalde lichte bommen.
Aan het eind van de oorlog beschoten
geallieerde jagers vaak rijdende voertuigen,
ook dat veroorzaakte enige schade. 
Voedselgebrek was er nauwelijks, althans in
veel mindere mate dan in de steden om ons
heen. Hongertochten brachten in de honger -
winter veel stadsbewoners naar Benthuizen.
Veelal kregen zij wat voedsel bij burgers en
wat aardappels of graan bij de boeren.
Aan de verplichting in Duitsland te gaan
werken konden aardig wat mannen zich
onttrekken omdat zij aan konden tonen dat
zij werkzaam waren in de agrarische sector.
Wie geen kans zag zo’n verklaring te
bekomen moest wel naar Duitsland. De
belevenissen van 4 van hen zijn vastgelegd in
de Turfjes van december 2000.
Helaas zijn er twee dorpsgenoten in Duitsland
overleden. Piet Voorwinden als gevolg van
een ziekte. Rien Timmerman kwam om
tijdens het bombardement op Dresden.

Na de oorlog
De gemeenteraad van begin 1940 kwam niet
opnieuw in functie. Er kwam een nood -

gemeenteraad. De burgemeesters benoemden
zogenaamde kiesmannen die op hun beurt
geschikte personen aanzochten om in die
noodgemeenteraard zitting te nemen.
Benthuizen had toen als waarnemend
burgemeester mr. Vernède, burgemeester van
Zoetermeer. Die kon dat er wel bij hebben,
Zoetermeer was in die tijd nog maar een
dorp met nog geen zesduizend inwoners.

Het kiescollege was zeer breed samengesteld
en bestond uit onderstaande 21 personen.
C. Bregman Czn; P. T. van Galen;
M. Havenaar; Z. Hartman; M. Idema;
A. Kaashoek; B. van Leeuwen; J. Looy;
D. van der Maas; C. van der Meer;
Jac. Noordam; J. Van Noort; J. Paul;
J. de Ruiter; G. Schellingerhout;
A. van Staalduinen; A. van Velde;
C.B. van de Velde; J. Verheul;
A. Verweij en P. de Vrij (Hoogeveen).
Zij kregen de volgende brief van burgemeester
Vernède:
“De commissaris der koningin in deze
provincie heeft u benoemd tot lid van het
kiescollege, dat een tijdelijken gemeenteraad
zal moeten kiezen.
Ik nodig U uit tot bijwoning van de eerste
bijeenkomst welke gehouden zal worden op
10 october 1945 te 7.30 uur in het gemeente -
huis alhier.
In die bijeenkomst zal het kiescollege
allereerst uit zijn midden een voorzitter
moeten aanwijzen.
De burgemeester w.g. Vernède” 

De noodgemeenteraad die door de
kiesmannen op 22 october 1945 werd
samengesteld en waarvan de leden werden
benoemd op 30 october 1945 bestond uit de
volgende 7 personen:
W.C. Diephout; G. Glasbergen; M. Havenaar;
D. van der Maas; W. Qualm; A.M. Slootmaker
en A. Verweij.

Tijdens de raadsvergadering van zaterdag 
8 december 1945 werd de “nieuwen tijdelijken
gemeenteraad” beëdigd.
“De voorzitter vestigt de aandacht op de
taak, welke voor dezen nieuwe gemeenteraad
is weggelegd om op bescheiden wijze mee te
helpen opbouwen aan ons geteisterd
vaderland. In de afgelopen bezettingsjaren
hebben zij, die vroeger tegenstanders waren,
elkaar gevonden”. 
Aldus de notulen.
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De noodgemeenteraad heeft dienst gedaan
van december 1945 tot september 1946.
In juli 1946 werden er verkiezingen gehouden,
waarna de gekozen raad in september 1946
de taak van de noodgemeenteraad overnam.

De bevrijding
“Vroegere tegenstanders hebben elkaar
gevonden” zei Vernède. 
Hierbij sluit goed aan iets te zeggen over de
bevrijding en het gevoel dat ik daar bij had.
Naast de in het begin in het rijmpje
genoemde opluchting, viel mij een groot
gevoel van eensgezindheid op. 
Dat kwam heel goed tot uiting tijdens de
voorbereiding en de uitvoering van een
groot bevrijdingsfeest. Iedereen werkte mee. 
Er werden heel wat erepoorten geplaatst in
de Dorpsstraat. Samen met mijn oom maakte
ik er ook een. Allerlei, soms spitsvondig
gevonden spreuken sierden die erepoorten op.
Er kwam een grote optocht, door boeren
beschikbare wagens werden opgemaakt en
versierd.  
Op een weide werd een feestterrein ingericht
waar allerlei volksspelen werden gehouden
Kinderspelen, maar ook voor volwassenen.
Het mastklimmen, boegsprietlopen,
touwtrekken enz. trok veel deelnemers en
publiek. Bij het touwtrekken stonden de
deelnemers aan beide zijden van een sloot.
Grote hilariteit wanneer een van hen in het
water raakte. 
Er waren consumptiekramen, er was muziek,
er werd gedanst en gezongen.
Soms denk je: “kon dat nu nog maar”. Wat
dat betreft hebben wij een kans voorbij laten
gaan dat bij de viering van de 60-jarige
bevrijding te doen. 

Wat bracht de
vrijheid?
Allereerst het vertrek
van de op dat moment
in Benthuizen nog
aanwezige Duitse
soldaten.
Eén Duitser is tijdens
zijn verblijf in
Benthuizen overleden.
Aanvankelijk werd hij
op de begraafplaats bij
de hervormde kerk
begraven. In 1958 zijn
de stoffelijke resten
overgebracht naar het

kerkhof voor Duitse gesneuvelden te
Ysselstein gemeente Venray.  

Ik kan mij niet herinneren of er Canadese
militairen door Benthuizen zijn getrokken. 

Na de atoombommen op Hirosjima en
Nagasaki werd Nederlands-Indië bevrijd van
de Japanners. Een vrijheidsbeweging in
Indië/Indonesië kwam in verweer tegen
herstel van het Nederlandse gezag. 
Om dat gezag opnieuw te vestigen werden
daar troepen naar toe gestuurd. Ook een
flink aantal Benthuizer jongens behoorde
daarbij.
Helaas is één van hen, Piet van der Hoeven,
daar gesneuveld.
Nederlands-Indië werd de zelfstandige staat 
Indonesië. 

Het agrarisch karakter van het dorp
verdwijnt door de snelle mechanisatie in de
landbouw. Er komen steeds meer moderne
machines, zoals tractoren en combines. De
paarden verdwijnen in hetzelfde tempo. 
Er waren steeds minder arbeiders nodig.
Velen van hen vonden emplooi bij zuivel -
fabrieken en in de bouw. 

De wereld is in de afgelopen 60 jaar ingrijpend
veranderd. 
Hoe denken wij nu, anno 2005, over vrijheid
en wat doen wij eraan die vrijheid te
verwezenlijken?

Arie Schellingerhout.

Bevrijdingsfeest 1945.
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Oorlog
Toen de oorlog uitbrak, was ik 6 jaar. Van die
dagen zijn mij alleen bijgebleven de
vliegtuigen en het lawaai van het afweer -
geschut. Wij woonden aan de rand van Den
Haag, tegen Rijswijk aan. Ypenburg was
hemelsbreed maar een paar kilometer bij ons
vandaan, en zoals bekend is daar zwaar
gevochten en dat was goed hoorbaar en
zichtbaar.
Na de capitulatie ging het leven voor ons
kinderen gewoon door. De scholen gingen
weer open. Sommige schoolgebouwen waren
gevorderd door de Duitsers, maar de onze
bleef beschikbaar voor het onderwijs.

Als ik nu terugdenk, werd er op school
nauwelijks over de oorlog gesproken en ook
thuis werd dit onderwerp niet in de
nabijheid van de kinderen besproken. Dit
kan verband houden met het feit, dat niet
iedereen betrouwbaar was en er op school
ook kinderen zaten van ouders, die fout
waren. Er zaten bijvoorbeeld 2 jongens bij
mij uit de straat op school , waarvan de
vader bij het Duitse leger in dienst was, naar
ik mij herinner zelfs bij de SS. Toch zaten ze
op een school met een duidelijke christelijke
signatuur.

In mijn gevoel ging het leven tot 1944 zijn
normale gang, wij hadden te eten, je ging
naar school, alleen werden we wel beperkt in
de bewegingsvrijheid. Scheveningen was niet
meer toegankelijk, maar ook veel parken
waren verboden gebied, vooral in Rijswijk.
Plantsoenen waren of gebruikt om schuil kelders
in te bouwen, of er werden aardappelen en
groenten op geteeld. In deze tijd ontstond
ook de dakrecreatie, men gebruikte de platte
daken van de huizen om te zonnebaden.

Wat betreft de Duitse soldaten die bij ons in
de buurt gelegerd waren, daar hadden wij
weinig  last van. Over het algemeen waren
ze niet onvriendelijk. Ook bij de razzia’s
waren ze niet fanatiek. In de hele straat
hadden 2 mannen zich vrijwillig opgesteld
en die kregen de raad van de Duitsers weer
naar huis te gaan. Bij het doorzoeken van de
huizen keken ze heel oppervlakkig rond en
uiteindelijk hebben ze één man meegenomen.
De volgende dag was die weer terug, want
hij was afgekeurd. Degenen waar we wel last
van hadden waren de Nederlanders in
Duitse dienst. Die waren echt fanatiek, als je
iets bemachtigd had van eten of brandstof en
ze zagen het, was je het kwijt.

Benthuizen, optocht bevrijdingsfeest 1945.

Oorlog en bevrijding, beleefd door een stadskind



Toen de gerichte aanvallen met Engelse
vliegtuigen begonnen, kon je dat vanaf de
daken goed zien. Later kwam daarbij de
lancering van de V2’s  vanaf het Rijswijkse
bos, ook maar enkele kilometers bij ons
vandaan. Dit was altijd een imponerend
maar ook een beangstigend gezicht. Je
volgde ze en je wist, op een bepaalde hoogte
moest de koers wijzigen. Gebeurde dat niet,
dan zag je hem kantelen en loodrecht naar
beneden gaan. Ik heb dit meerdere malen
gezien en het leek, alsof hij recht op je
afkwam.

Wat ook naar beneden kwam, maar dan
vanuit Engeland, waren foto’s van de
koningin en mededelingenblaadjes. Van
Duitse zijde werd hiervoor gewaarschuwd,
de foto’s zouden brandplaatjes zijn, bij het
oppakken zou je brandwonden krijgen  Zelfs
als kind snapte je dat dit onzin was. Op
zekere morgen vonden we op straat een hele
krat met blaadjes, het had een grote deuk in
het plaveisel gemaakt. Foutje bij het afwerpen.
Iedereen liep er echter met een grote boog
omheen.

Het eerste gevoel van bevrijding kwam op
Dolle Dinsdag. Met leedvermaak zagen wij
foute Nederlanders bepakt en bezakt richting
Rotterdam trekken, uitgejouwd door dikke
rijen mensen langs de kant. Helaas kwam de
bevrijding niet, maar er waren heel wat
collaborateurs uit de buurt verdwenen.

Hierna werd de schaarste aan voedsel en
brandstoffen steeds meer voelbaar.Ook wij
moesten ons steentje bij gaan dragen aan het
vergaren van eten. Zo
hoorde mijn vader, dat
er in Scheveningen
zout verkrijgbaar was
bij een bedrijf aan de
haven. Ik werd met
mijn jongere broer er
op uitgestuurd om te
proberen
Scheveningen binnen
te komen. Dit lukte en
wij bemachtigden een
kilo pekelzout.
Hiervoor hadden wij
wel  heen en terug
moeten lopen, want
openbaar vervoer was
er niet meer. 

Had je aardappelschillen, dan was er een
boer in Leidschendam, die hiervoor melk
gaf. Een andere boer gaf weer eten voor een
zak eikels, die hij als varkensvoer gebruikte.
En wij kinderen maar lopen, want als kind
werd je niet zo gauw aangehouden door de
Crisis Controle Dienst. Ook gingen wij naar
Sion bij Delft, waar groente en fruit te halen
was, echter wel met als tegen prestatie enige
uren wiedarbeid.

In de winter kwam daar nog bij het
verzamelen van brandstof. Met een hamer
sloegen wij de teerpaden kapot, door het
grind, dat in de teer zat, was het niet zo goed
voor de kachel, maar het brandde en gaf
warmte. Ook zochten we langs de spoor dijken
naar afgevallen kolen van de locomotieven,
het resultaat was mager, want velen hadden
hetzelfde idee. Na het bombardement van het
Bezuidenhout was daar een nieuwe bron van
sloophout, want in onze naaste omgeving
stond geen boom meer in de straten en van
veel huizen waren de kastplanken en
kastdeuren in de kachel verdwenen. De broers
van een van mijn vriendjes hadden met veel
moeite een lange boom omgezaagd. Toen het
donker was zagen ze kans hem ongezien in
de straat te krijgen. Helaas hadden ze geen
rekening gehouden met de draai in de trap
en een deel stak uit op straat. Na acht uur
mocht je niet meer op straat en er werd
gecontroleerd. Het heeft heel wat angstzweet
gekost, maar met heel voorzichtig zagen in het
trappenhuis en met uitkijk op de straat -
hoeken lukte het de boom binnen te krijgen.

Benthuizen, optocht bevrijdingsfeest 1945.
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De bombardements vluchten op Duitsland,
die in de avond en nacht overkwamen,
gaven een naargeestig en indringend geluid.
Aangevuld met het lawaai van afweer -
geschut hebben ze mij menig bange en
slapeloze nacht bezorgd. Zelfs jaren na de
oorlog, als er een vliegtuig met zo’n diepe
brom overkwam, kwam dat angstgevoel nog
wel eens terug.
Toen kwamen de voedseldroppings op
Ypenburg, uiteraard weer gadegeslagen
vanaf de daken. De verzamelde pakketten
werden vervoerd naar een leegstaande
sigarettenfabriek naast de Hoornbrug in
Rijswijk, waar een grote menigte stond te
kijken, of er iets te halen viel. De controle op
het vliegveld en bij de opslag was echter erg
streng. Mijn vader was een van de
chauffeurs, ook zij kregen niet de kans iets
mee te nemen. Wel vonden wij op de straat
schilfers chocolade, met een natte vinger
pikten we ze op en hadden zo na jaren weer
eens chocolade geproefd.

Bevrijding
De bevrijding was natuurlijk een groot
avontuur. Proberen chocola of sigaretten te
bemachtigen van de soldaten. De eerste
sigaret zelf opgestoken en natuurlijk
misselijk geworden. Omdat er eigenlijk nog
weinig gezag was, kon je ongehinderd in
bunkers en opslagplaatsen van de Duitsers
komen. Helmen, kogels, losse flodders en
ander spul kon je zo meenemen. Bij Houtrust
had men een grote stapel handwapens
verbrand, maar het ijzerwerk was alleen
maar geblakerd. Een hand mitrailleur leek mij
wel gaaf, maar thuisgekomen ging mijn
vader daarmee niet akkoord en nam hem af.
Dan maar een kaarsenstandaard voor de
kerstboom met onderin een schroefje. Als je
er een kogel instopte met het slaghoedje op
het boutje gaf het een mooie knal als je hem
op de grond liet stuiteren. Achteraf gezien
natuurlijk niet zonder gevaar.

Wat mij is bijgebleven, is het grote aantal
straatartiesten dat je zag. Bijvoorbeeld een
pianist met een piano op een bakfiets,
vergezeld door een violist. Zij speelden
populair klassiek. Ook sneldichters, snel -
tekenaars, goochelaars en poppenkasten
waren populair. En dan natuurlijk de
straatfeesten. Het leek wel of iedereen het
gemis aan vertier dubbel wilde inhalen.

Het land was bevrijd, dus verloren wij
kinderen de vrijheid en moesten we weer naar
school. Dit viel echt tegen, in de voorafgaande
maanden waren we twee keer naar school
geweest, een keer om een sinaasappel te
halen en een keer voor een blikje sardientjes.
Erg veel hebben wij in de korte tijd voor de
vakantie niet geleerd. We kregen een
eindrapport, maar de cijfers waren identiek
aan die van de vijfde klas. Uiteraard zijn er in
die periode nooit klassen foto’s gemaakt. Maar
beter ook, want het zou wel een verzameling
armoekinderen getoond hebben. Ik weet nog,
dat mijn hele garderobe uit 2 korte broeken,
een te kleine bloes, wat versleten ondergoed
en een paar klompen bestond. 

Piet van Vliet

Vervolg van pagina 10: 
Oorlog en bevrijding, …



In gesprek met…
Kees ’t Jong was in gesprek met de heer
Hannes de Vrij, geboren en getogen in
Benthuizen. Hij woont nu in zorgcentrum
“Driehof” in Hazerswoude. Het gesprek
kwam op oorlog en bevrijding. Op de vraag
hoe Hannes die bevrijding beleefde was het
antwoord: “Net als iedereen, prettig”.
De feestelijkheden na 5 jaar oorlog liggen
nog vers in het geheugen. “Ik was gymnast.
Tijdens de oorlog hebben we gewoon gegymd,
onder andere in het oude veilinggebouw. Ja,
er is een bevrijdingsfeest geweest op het land
van Buijs, over de brug. Misschien kan ik er
iets van laten zien.” Hannes haalt zijn bekende
fotoboek tevoorschijn en bladert het door.
Foto’s van de brandweer en de gym. Maar
geen foto ter gelegenheid van een oefening
of wedstrijd op de bevrijdingsfeesten.

Wat voor spelletjes werden er gedaan tijdens de
feesten?
“Ja, dat was mooi. Over een hek springen,
met kruiwagens rijden met iemand erin,
trekker rijden. Ja, die trekkers waren er toch
nog wel, net als de paarden. Ringsteken met
paard en kar; de een steken en de ander
mennen. De vlaggen gingen uit. Ja, een vlag
hadden wij aan de Heerewegh ook. Haast
iedereen had een vlag. Al voor de oorlog
werd er gevlagd, voor het koninklijk huis.

Weet u nog dat de bevrijders over de A12
gingen van Gouda naar Den Haag?
“Ja, dat hoorde je wel, maar ik ben zelf niet
wezen kijken.   
Er is wel een optocht geweest, meen ik. Met
de gymnastiekvereniging gingen we dan
eerst wandelen, gekleed in het wit. Daarna
gingen we turnen, gymen. Dat was gewoon
een optocht, net zoals er nu nog jaarlijks een
bietenoptocht is. We waren wel uitgelaten
toen. Er was toen nog geen voetbal -
vereniging. Die is pas in 1968 opgericht.”

Weet u nog wie er meededen aan die optocht?
Er wordt weer gezocht in het fotoboek en
dan volgen er namen: Gerrit Wolsheimer, 
Jan van Staalduinen, Piet van der Eijk, 
Arie van der Bijl, Henk van Leeuwen, 

Bevrijdingsfeest 1945.

Dirk Merbis, Bram Blijleven, 
Manus Spruitenburg en Thijs de Graaf.
“Ze zijn allemaal overleden”, zegt Hannes,
“ook Dit Vermeulen, Jaap de Ruiter is geloof
ik verhuisd.” 
Een laatste vraag. 

Wat betekent het nu voor u om in vrijheid te leven?
Nou, echt vrij voelt Hannes zich niet zo in
Hazerswoude. 
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Vroeger, aan de Heerewegh, waar hij 65 jaar
heeft gewoond, daar voelde hij zich vrij. “Ik
heb altijd met plezier gewerkt. We hadden
kippen en elk jaar een varken. En de gym,
daar moest veel voor wijken. Een verjaardag
of zo ging toch wel door, ook zonder Hannes
de Vrij. Die moest turnen.”
Met “dank u wel voor dit gesprek en tot de
volgende keer”, werd dit bezoek afgesloten.

Nog een gesprek
Daarna ontmoette Kees ’t Jong het echtpaar
Van Eeden Petersman-Bakker, Klaas en Gre, en
hij stelde dezelfde vragen over oorlog en
bevrijding.
Eerst kwam de oorlog ter sprake. Klaas, toen
nog niet getrouwd met Gre, woonde die
jaren bij zijn ouders en broer en zussen naast
de smederij in de Dorpsstraat (nu Kooter
Assurantie- en Administratiekantoor). 
Tijdens de oorlog kwam bijna iedere ochtend
ds. Bieshaar naar de smederij om te luisteren
naar Radio Oranje. De radio was vanzelf -
sprekend verstopt. In het huis was een
alkoof, een kelderkast en daarboven nog een
verdieping, 3 treden omhoog. Daar was een
bedstee met deuren ervoor en stond de
(verboden) radio. Dominee zette zelf de
radio aan om te luisteren naar koningin
Wilhelmina vanuit Londen. (Verboden!)

Voor de smederij was er moeilijk aan materiaal
te komen, alles was op de bon. Plaatmateriaal
voor de noodkachels was meestal ‘ruilhandel’.
Dat werd in Den Haag gehaald met de pony
en de kar van Floor Brouwer.
In de stal achter de smederij stonden paarden
gestald van de Duitsers. Een Joegoslaaf, een
hoefsmid, moest voor de Duitsers paarden
beslaan, ook die bij boeren gestald waren.
Zodoende waren er wel genoeg hoefijzers in
de smederij. 

Klaas vertelt: “We waren jongens onder
elkaar, Jan de Blijker (uit Zeeland), Chris
Katenberg, een knecht van bakker Van der
Bijl, Anne en Kees van Noort. We kwamen
nogal eens samen in de smederij. Er was een
draaibankje en een aambeeld. Anne van
Noort was instrumentmaker. Van dubbeltjes
maakten wij zilveren ringetjes en armbanden.
De koninginnenkopjes werden uit de muntjes
gehaald en van de resten  maakten wij
ringetjes en schakeltjes voor de armbanden.”
‘Ergens’ ligt nog wel zo’n armbandje in huize
Van Eeden Petersman.

Bevrijdingsfeest 1945.

Gre is een dochter van A.A. Bakker, destijds
eigenaar van molen De Haas. Haar vader
had ook een dorsmachine. Op een keer
kwamen er Duitsers die de dorsmachine van
het bedrijf wilden hebben. “Who ist der”,
werd er geblaft.” De machine stond verstopt,
ergens op het land. “Mijn vader zei niets.
Zelfs toen de Duitsers met het geweer in de
aanslag stonden zei vader Bakker niets.
Gelukkig hebben ze niet geschoten, maar het
was wel eng.”

Hoe hebben jullie de bevrijding gevierd en beleefd?
“Al gauw hoorden we dat de Duitsers hadden
gecapituleerd, Nederland was weer vrij. Maar
en waren nog wel Duitsers (en Mongolen) in
Benthuizen. Maar toch kwam iedereen naar
buiten. Ja, de meisjes droegen zelfs oranje
rokjes. Waar die ineens vandaan kwamen?”
Gré liep met een heel stel vriendinnen door
het dorp: Sofie en Marry van Staalduinen,
Corrie en Marry van der Heiden, Nel van
Aalst, en nog anderen. Totdat er Duitsers naar
buiten kwamen uit het huis van Idema, het
schoolhuis dat gevorderd was. Die soldaten
werden kwaad en zouden bijna gaan
schieten. De schrik zat er daarna wel even in,
vooral bij de ouders. Maar de kinderen
gingen naar de rijksweg bij Bleiswijk, want
daar kwamen de bevrijders overheen.
“De Duitsers waren echt nijdig”, zeggen
beiden. “Onze ouders vonden het toch wel
een beetje eng, dat hun dochters met oranje
rokjes en huns zoons met oranje petjes op
liepen. Maar we waren vreselijk uitbundig en
bevrijd! Vrij! Hoera!”. 
Aan de spelletjes tijdens de bevrijdings -
feesten en aan de optocht hebben beiden
uitbundig meegedaan.
Uitgepraat raken wij niet over die tijd, maar
hartelijk dank voor dit gesprek.                                   



Vanuit Voorschoten
“Wat voel je nog van de bevrijding”, vroeg
de redactie van de Benthuizer Turfjes mij.
Dat is 60 jaar geleden, wat zou ik me daar
nog van herinneren?
In het jaar van de bevrijding was ik 18 jaar,
vooral de hongerwinter heeft de meeste
indruk op me gemaakt.
Van de honger moesten we ons op de been
houden met tulpenbollen en suikerbieten en
wat bevroren aardappelen. Maar de berichten
op de radio gaven ons moed. Want die
werden langzamerhand wat optimistischer
en wij kregen stille hoop dat we misschien
wel bevrijd zouden worden.
Wij woonden toen met ons gezin in Wassenaar
en zover ik me kan herinneren zagen we niet
veel Duitse soldaten in ons dorp. Ze waren
vertrokken met Dolle Dinsdag of ze hadden
zich verschanst in de bunkers in de duinen.
Ik weet nog dat ik met difteritis ziek in bed
lag en dat niemand me op mocht zoeken.
Maar ziek of niet, toen de eerste berichten
kwamen dat de Engelsen Den Haag
naderden sprong ik mijn bed uit om buiten
te gaan kijken.
Iedereen stond op straat en als een lopend
vuurtje kwam het bericht dat de Engelsen of
Canadezen van Den Haag naar Leiden over
de Rijksstraatweg langs zouden komen.
De hele bevolking trok naar de
Rijksstraatweg. Alle mensen en kinderen
liepen met rood, wit, blauwe vlaggetjes.
Uren hebben we daar gestaan, na lang
wachten zagen we in de verte vanuit Leiden
groene legerwagens aankomen We juichten
en zwaaiden. Plotseling hoorden we schoten.
Het waren  Duitsers die in paniek over het
publiek heen begonnen te schieten. Iedereen
vluchtte de greppels in en toen ze uit het
zicht waren maakte iedereen dat ze
wegkwamen en dropen we af naar huis.
Het was die avond heel stil in het dorp. Geen
Duitser te zien, maar ook de bewoners lieten
zich niet zien. Deze toestand duurde nog
2 dagen en wij wachtten op berichten over
de radio.

En ja hoor, het was zo ver, weer liep het hele
dorp uit naar de Rijksstraatweg. Nu kwam er
uit Den Haag een colonne Canadezen op
tanks aangereden, in volle vaart reden ze
richting Leiden. Wij zwaaiden en al gauw
waren ze uit het zicht verdwenen.
Een beetje ontnuchterd liepen we weer naar
ons dorp. Was dat nu onze bevrijding? Geen
bevrijder in ons dorp, maar wel veel mensen
op straat, luid zingend “Oranje boven, leve
de koningin”. ’s Avonds vierden we feest
met de buren en toen voelden we pas echt
dat we weer vrij waren.

Evelien de Goeje-Jelgersma

Vanuit Apeldoorn
Wel een beetje moeilijke vraag en er zullen
ook wel veel verschillende ervaringen daarin
geweest zijn, ook in welke omstandigheden
ieder persoon verkeerde en dat beleefde.
Anderzijds is het nu ook bijna 60 jaar
geleden, inmiddels zijn we op hoge leeftijd
mogen komen en vervagen toch ook de
gevoelens die toen intensiever beleefd
werden dan nu te omschrijven.
Trouwens, het ligt me ook niet zo om de
belevenissen over die jaren weer te geven,
maar één ding is zeker dat toen de vrijheid
daar was, we heel blij waren en een heleboel
spanning wegviel, want veilig was je als
onderduiker nooit.

Ik was dus sinds 1943 onderduiker en heette
in die dagen Leo Brinkman en ik was bij de
ondergrondse. Er kon altijd wel wat
gebeuren want de Duitsers waren overal en
aan verraders ontbrak het ook niet.
Maar om aan een buitenstaander de
spanning waarin we leefden te verklaren wil
ik toch wel een enkel geval vermelden.
Bij Jan van Aalst (aan de Slootweg) had ik
één van mijn schuilplaatsen tussen pakken
stro. Ik moest dan eerst naar boven klimmen
en kon me dan tot op de grond laten zakken.
Op zekere dag ben ik met A. Scherpenisse (een
evacué uit Zeeland), aan het hout zagen aan de
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Hoe beleefde u de bevrijding?
Dat hebben wij gevraagd aan mevrouw Evelien de Goeje-Jelgersma. Evelien en Hans de Goeje
woonden van 1955 tot 1985 in Benthuizen. Nu in Voorschoten. 
Wij vroegen het ook aan de heer Theo den Engelsman uit Apeldoorn. Tijdens de oorlog was hij
in Benthuizen ondergedoken.
Tenslotte ook aan Cees Schellingerhout uit Den Haag, geboren en tijdens de oorlog opgegroeid
in Benthuizen.
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zijkant van het huis. Ineens zien we 2 Duitsers
op de fiets de afrol afkomen. Ik vlieg tegelijk
weg, klim naar boven en dan valt mijn hoed
naar beneden (ik droeg toen meestal een hoed
en een donkere bril). Dan komt net onder de
doorgang een arbeider van Van Aalst, met
een kruiwagen. Hij ziet die hoed en legt die
in de kruiwagen en tegelijk vliegt één van de
Duitsers hem voorbij, de andere was voor
het huis langs gerend. Scherpenisse was de
polder in gerend en die gingen ze achterna,
hoewel hij papieren had. Maar ja, je wist
maar nooit hé, ze kregen hem te pakken in
het land, maar hij had goede papieren. Maar
waar was die andere (ik dus) gebleven? 
Niemand wist dat natuurlijk, hoe ze ook
zochten in het huis en de varkensschuur, ze
vonden niets.
Na veel gedram en gezeur kreeg Van Aalst
ze gesust met 25 kg. bonen en dropen ze af,
ze hadden mij niet gevonden.
Andermaal werd ik vanaf de Zegwaartseweg
door enkele Duitsers achtervolgd. In de buurt
van café Adegeest ging ik door het koren
heen de Palestijnse polder in. Zo mocht ik
toch weer ontkomen. Er is natuurlijk nog wel
het één en ander geweest, maar daar gaat het
eigenlijk niet om.

Met deze enkele voorvallen bedoel ik dat er
veel spanning was die met de bevrijding van
de ene op de andere dag van je afviel en dat
je dan ook bemerkt dat je voor veel onheil
gespaard bent gebleven.
Ook had je nooit een vaste plaats, ik sliep in
het Gelderswoude, in de varkensschuur van
Van Aalst, aan de Zegwaartseweg, enz., en
dat bracht ook wel de nodige spanning mee.
Zo heb ik getracht één en ander op papier te
zetten.

Theo (M).C. den Engelsman.

Vanuit Den Haag
Hoe ik de bevrijding beleefde (en de oorlog)?
Een mooie tijd was de oorlog voor mij, toen
tenminste. Wat wil je nog meer als
opgroeiend kind? Zoveel avontuur! Zeker
aan het einde van de oorlog was er altijd wel
wat te beleven met de Duitse militairen.
Op schietoefening bijvoorbeeld ergens in de
polder en wij na afloop broekzakken vol lege
hulzen met ook enkele scherpe patronen. Die
hebben we veel later gedemonteerd en de
slaghoedjes laten knallen, gelukkig zonder
nare gevolgen.

Ze ‘visten’ soms ook met handgranaten
vanaf het schip van Sentel of Voorwinden en
als ze genoeg hadden haalden wij de rest uit
de sloot.
Ook een bezoek aan de ‘kazerne’ (de
christelijke school) waar we Duits brood met
kaas kregen en van die platte kaarsjes
mochten meenemen. Dat werd thuis met
gemengde gevoelens ontvangen maar ze
waren wel welkom, wegens het ontbreken
van elektriciteit. Ze hoefden zich geen zorgen
te maken want je wist heel goed wie de bad
guys waren en wat wel en niet kon.
Ik heb nog een hele avond illegale krantjes
zitten verbranden in de kachel, telkens een
handje onder het brandhout vandaan. Er was
gewaarschuwd dat er een razzia zou komen en
dus moest alles weg wat gevaarlijk kon zijn.
Verder een beschieting vanuit Engelse
vliegtuigen op Duitse vrachtwagens, je zag
echt de series kogels naar beneden komen.
Kortom, er gebeurde altijd wel iets
spannends. Dus onvrij voelde ik me in het
geheel niet, en het voelde voor mij toen op
5 mei 1945 dan ook niet als een bevrijding.

Ik ben geboren in april 1937 en was dus 8
jaar toen de oorlog was afgelopen. Een van
mijn eerste herinneringen is het moment dat
Rotterdam in 1940 brandde. Ik herinner me
veel meer voorvallen/korte flitsen uit die
tijd, maar dat is eigenlijk niet het onderwerp.

Vóór de bevrijding kwam zie ik nog voor me
hoe de lucht zwart zag van de vliegtuigen
die onderweg waren om voedselpakketten te
droppen.
Ik weet ook nog dat ik vlak na de capitulatie
met de waarschuwing de straat op ging de
Duitsers niet te provoceren. Ze waren nog
bewapend en je wist maar nooit of er niet
een bij was die zich dan niet zou kunnen
beheersen.

En dan de legerwagens en tanks met onze
bevrijders. Een juichende optocht, er achter
aan of op de auto’s en tanks klimmen. En ik
dus ook er achter aanhollen op mijn bijna
versleten klompen. Dat duurde tot ongeveer
voor de boerderij van Rensink en toen brak
de bovenkant van de linkerklomp en kwam
er voor mij een einde aan de bevrijding. En
nu terugkijkend na zestig jaar… wat
geweldig dat we bevrijd zijn!!!

Cees Schellingerhout Gzn.

Vervolg van pagina 14: 
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Activiteiten
Koninginnedag
Op Koninginnedag is onze vereniging
vertegenwoordigd met twee kramen op de
markt. De bekende Oudhollandse snoep -
kraam en de promotiekraam, waar u kan
deelnemen aan een fotowedstrijd.
’s Middags zijn er ouderwetse kinderspelen
rondom Het Molenhuis en molen de Haas.  
Om 19.00 uur zingen wij op dezelfde plaats
met elkaar vaderlandse liederen.

Nationale  Molen- en fietsdag 2005
Zaterdag 14 mei is Het Molenhuis geopend
vanaf 10.00 uur. Aan extra activiteiten wordt
gewerkt.

Zwerven door musea
Wij bezoeken op woensdag 25 mei 2005 het
Vredespaleis in Den Haag. Niet (of nog niet)
een museum, maar wel een nationaal en

internationaal bekend gebouw. Interessant
om daar meer van te zien en te horen. De
rondleiding is van 11.00 - 12.00 uur. Vooraf
gaan we koffiedrinken in de omgeving van
het gebouw. 
Vanaf Het Molenhuis vertrekken wij om
09.00 uur. De kosten bedragen a11,50 en Inge
van Eeden Petersman, telefoon 079 331 00 67,
wacht op uw aanmelding.

Agenda voor het 2e kwartaal 2005
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdag van 13.30 – 17.00 uur.
(De winkel is ook op woensdagmiddag
geopend van 13.30 – 16.00 uur.
- Thematentoonstelling op de zolder
- 1e zaterdag van de maand: genealogie

inloopmiddag
- 30 april Koninginnedag: 

presentatie op de markt; kinderspelen en
zingen bij Het Molenhuis en molen de Haas

- 14 mei Landelijke
Molen- en fietsdag:
Het Molenhuis is
geopend van 10.00
– 17.00 uur

- 25 mei Zwerven
door Musea.

Extra activiteiten
worden bekend -
gemaakt in de
Rijnwoudekoerier.

Met vriendelijke
groet, het bestuur.

Bevrijdingsfeest 1945.
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Vervolg van pagina 2: 
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Anado b.v.  kleinmeubelen
Autorijschool J.  Bremmer
Verkeersschool  Bremmer b.v.
Verkeersschool  Bross b.v.
Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.
Groen en Bregman Bouw
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
Ir. S. V. Khandedar b.v.
Groentekwekerij  G. J. van der Kooij
Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.
Leune Bouw
Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique
Administratiekantoor  W. Pos
Schoonmaakbedrijf  Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
Speedwash b.v.
Speedwash b.v. Delft
Tuincentrum  Van der Spek
Boomkwekerij  Bij de Vaate - De Peinder
Van Waaij b.v.  Interieurverzorging
Kantoor  Zaal
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