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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

In de laatste nieuwsbrief welke we hebben gezonden aan de 
leden waarvan we een e-mailadres hebben, is vermeld, dat we 
als gevolg van het uitstel tot volgend jaar van de activiteiten 
in het kader van 75 jaar Vrijheid in Alphen aan den Rijn geen 
‘Benthuizer Turfje’ zullen uitgeven.
De reden van het uitstel van de activiteiten is de huidige 
‘Corona’ crisis, welke niet alleen ons land maar de hele 
wereld in zijn greep heeft.
Het besluit om niet te verschijnen was omdat de inhoud van 
dit nummer volledig is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog 
en de bevrijding hiervan in 1945.
Bij nader inzien hebben we toch besloten dit nummer wel uit 
te geven omdat de artikelen en verhalen zo interessant zijn 
om nu en wellicht ook later weer te lezen.
Juist nu, in een periode waarin we een gedeelte van onze 
vrijheid kwijt zijn, ervaren we wat gebrek aan vrijheid is, 
hoewel natuurlijk het begrip vrijheid van een oorlog niet te 
vergelijken is met een gebrek aan vrijheid vanwege een virus.

We hebben besloten dat in ieder geval tot nader order geen 
vergaderingen of overleg zullen plaatsvinden en dat de 
Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ en de Winkel van Sinkel 
gesloten zullen blijven.
De RIVM maatregelen en die van de Regering  zijn voor ons 
bepalend wanneer we opengaan. 
En juist hierdoor missen we de contacten en de band met onze 
leden. Met de uitgave van dit ‘Benthuizer Turfje’ hebben we 
weliswaar geen fysiek contact, maar in ieder geval hebben we 
een beetje emotioneel contact. De volgende uitgave is gepland 
in september van dit jaar.
Ondertussen trachten we U op de hoogte te houden van de 
activiteiten van de Vereniging via onze website: 
www.historischekringbenthuizen.nl of via onze nieuwsbrief 
welke we regelmatig per e-mail verzenden. Als U hiervoor 
belangstellig heeft en we nog niet over Uw adres beschikken 
laat het dan weten via info@historischekringbenthuizen.nl. 

De geplande tentoonstelling met herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in 1945 zullen we 
volgend jaar rondom dit tijdstip organiseren, dan zullen we 
ook het boekje uitgeven samengesteld en gebundeld met 
stukjes en artikelen uit allerlei publicaties met als titel ‘Opdat 
wij niet vergeten’.
Ook onze Algemene Ledenvergadering gepland op 1 mei zal 
niet doorgaan. Normaal gesproken doet het bestuur tijdens 
deze vergadering verslag van de activiteiten in 2019 en doet 
de fi nanciële verantwoording over dat jaar en kijken we met 
U naar de toekomst.
De stukken hiervoor hebben we in concept wel op de website 
gezet en U zult worden uitgenodigd voor een vergadering in 
het najaar.                (vervolg op pagina 3)
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Toen we als redactie nadachten over de Turfjes van 
2020 was het de bedoeling dat de uitgaven dit jaar 
vooral zouden gaan over 75 jaar bevrijding en alle 
activiteiten die daarbij zouden horen. Een mooie 
tentoonstelling, een fi etstocht enz. 
Helaas is 2020 een jaar geworden dat op een andere 
manier gedenkwaardig is. Het coronavirus noopt 
tot drastische maatregelen. Dat betekent ook dat 
alle activiteiten rond de 75-jarige bevrijding zijn 
uitgesteld tot volgend jaar.
De redactie heeft even getwijfeld of er wel een Turfje 
uit moest komen. In eerste instantie hoopten we dat 
alles in september alsnog door zou kunnen gaan. 
Maar dat is niet het geval en vooral de ouderen zijn 
nog lange tijd aan huis gebonden en mogen weinig 
tot geen bezoek ontvangen. Daarom leek het ons 
goed het Turfje ‘gewoon’ te laten verschijnen.

In dit Turfje kunt u lezen hoe menig dorpsbewoner 
de oorlog en de bevrijding heeft beleefd.
En wist u dat een Benthuizens meisje met een echte 
Engelandvaarder trouwde?
Daarnaast hebben we ook het verhaal van een 
Duitse familie, die op zoek ging naar hun zoon die 
met zijn vliegtuig was neergestort.
Herdenken van oorlog en bevrijding alleen voor 
oude mensen? Integendeel. Een jongeman uit 
Zoetermeer verzamelt van alles over die tijd. Dat 
hopen we volgend jaar te kunnen laten zien.  
Misschien komen er bij u, tijdens het lezen, nog 
allerlei herinneringen naar boven. Die horen wij 
graag van u. Altijd goed voor een verhaal in een 
volgend Turfje.

Wij wensen u veel leesplezier in goede gezondheid.

Tijdens deze vergadering zullen twee bestuursleden 
offi cieel afscheid nemen, Marjolijn van der Haven-
Verweij en Lies van Driel-Huurman hebben te 
kennen gegeven na vele jaren lid te zijn geweest 
van het bestuur, hiermee te willen stoppen. Wij 
respecteren uiteraard dit besluit maar dit betekent 
wel dat we nu nog maar drie bestuursleden 
over hebben en hiermee is de toekomst van de 
Vereniging kwetsbaar geworden.
Als U of iemand die U kent belangstelling heeft 
voor een bestuursfunctie laat het dan weten aan één 
van de huidige bestuursleden of per e-mail: 
info@historischekringbenthuizen.nl.

Het is heel vervelend dat het Corona virus roet 
in het eten gooit bij het vele werk van de vele 
vrijwilligers. Echter de maatregelen zijn duidelijk en 
beslist nodig voor de gezondheid van ons allemaal. 
Laten we hopen dat op een later tijdstip dit jaar 
alle festiviteiten, al dan niet aangepast, doorgang 
kunnen vinden, we houden U op de hoogte.

En ondertussen: Volg de maatregelen van de 
Regering op en let goed op Uzelf en de naasten. Ik 
wens U een goede gezondheid.

Jan de Ruiter

Agenda
Door het coronavirus zijn alle activiteiten stilgelegd.

Nieuwe leden:
Mw. Kaashoek-van Leeuwen, Zoelen
Dhr. G.J. Schellingerhout, Zoetermeer
Dhr. F. Brouwer, Zoetermeer
Dhr. B. van Vliet, Benthuizen

Van de Voorzitter  (vervolg)
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Dit Vermeulen werd geboren op 16 april 1913. 
Haar ouders waren Jan Vermeulen en Elisabeth 
Klomp. Dit (haar doopnaam was Dirkje) was het 
zesde kind in het gezin Vermeulen. Vader Jan is 
arbeider en moeder Elisabeth is huisvrouw. De 
familie woonde eerst op Dorpsstraat 51, maar na 
enige tijd verhuisden zij naar het Beelaertspark, 
huisnummer 43. 
Ditje ging naar de School met de Bijbel en na haar 
schooltijd had ze diverse baantjes. Tot ze in dienst 
kwam bij een van de bakkers die ons dorp rijk was. 
Haar toekomstige man, Dirk de Bruin, komt in 
Hazerswoude-dorp ter wereld. Dirk wordt geboren 
op 1 mei 1912. Na de lagere school heeft Dirk 
verschillende baantjes om uiteindelijk als rozen- 
en boomkweker voor zichzelf te beginnen. In de 
crisistijd kan hij een vaste betrekking krijgen. En een 
vast inkomen was in die tijd niet vanzelfsprekend, 
dus Dirk grijpt die kans met beide handen aan.

Koninklijke Marechaussee
Als Dirk 18 jaar is, meldt hij zich als vrijwilliger 
aan bij de L.S.Gr. (Landstorm onderdeel van de 
Landmacht) voor de tijd van een jaar. Hij is dan 
verbonden aan de Koninklijke Marechaussee. 
Anderhalf jaar later wordt Dirk ingelijfd bij 

het vierde Regiment Infanterie, als gewoon 
dienstplichtige. Een maand later volgt dan 
een groot verlof. Dat duurt tot april 1935. In 
datzelfde jaar wordt Dirk verbonden aan de 
Koninklijke Marechaussee voor de tijd van 
6 jaar en overgeplaatst naar de 1e divisie van de 
Marechaussee. Vandaaruit wordt hij beëdigd als 
opsporingsambtenaar in Heusden en blijft dat tot 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Zowel Dit Vermeulen als Dirk de Bruin zijn sportief. 
Beiden zijn lid van de gymnastiek vereniging in 
Hazerswoude. En daar springt de vonk over. 
Dirk en Dit verloven zich op 16 april 1934. Ze zijn 
dan 22 en 21 jaar oud. Na een jaar wordt Dirk 
overgeplaatst naar Heusden. Het was een verkering 
op afstand al zag Dit haar verloofde natuurlijk wel 
tijdens zijn verlof. Maar dan komt de oorlog!

Oorlog
In dienst bij de Marechaussee wordt Dirk meteen 
ingezet in de eerste oorlogsdagen. Zijn divisie wordt 
verzameld in Roosendaal om vanuit de vesting 
Holland de inmiddels daar gelande Duitsers terug 
te dringen. Na een zwaar bombardement op 11 mei 
kreeg de divisie te horen dat zij zich terug moet 
trekken naar Putte in Noord-Brabant.

Na de capitulatie krijgt de 
1e Divisie opdracht zich 
naar Nantes in Frankrijk 
te verplaatsen. Ongeveer 
280 man gaat op weg om 
uiteindelijk op 17 mei aan te 
komen in Brest. In die stad 
is de divisiecommandant 
Den Beer Poortugael druk 
bezig een evacuatie naar 
Engeland voor te bereiden. 
Op 11 juni 1940 lukt het 
de manschappen om met 
een Nederlands schip de 
‘Prinses Beatrix’ over te 
steken naar Engeland. Dirk 
de Bruin en de anderen 
worden ondergebracht 
in een tentenkamp bij 
Porthcawl, in Zuid-Wales.

Benthuizense trouwt Engelandvaarder
In de Nieuwe Leidsche Courant stond net na de oorlog een huwelijksaankondiging. Dat gebeurde 
natuurlijk vaker. Dit keer was het wel een heel bijzondere. Een meisje uit Benthuizen, geheten Dit 
Vermeulen zou op 4 juli 1945 gaan trouwen met Dirk de Bruin. Dirk was sergeant-majoor bij de 
Koninklijke Brigade ‘Prinses Irene’. Hij was een echte ‘Engelandvaarder’. De HKB ging op onderzoek.

Door: Anneke Bregman-de Groot

Het gezin Vermeulen.
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Vechten voor het vaderland
Een van de vaste regels in een leger is de vaste 
structuur. Dat blijkt ook uit de diensttijd van Dirk 
de Bruin. Hoewel in een vreemd land krijgt Dirk op 
23 februari 1941 het onderscheidingsteken voor zijn 
zesjarig dienstverband!
De bedoeling van de meeste over gestoken militairen 
was vechten voor de vrijheid. Daar kwam echter wel 
een groot portie geduld bij kijken. Pas in 1943 werd 
Dirk overgeplaatst naar de Koninklijke Nederlandsche 
Brigade ‘Prinses Irene’. En weer een jaar later 
vertrok hij eerst naar Wanstead Camp en verliet 
daar Engeland. Op 8 augustus 1944 landde Dirk in 
Frankrijk en trok dezelfde dag naar Cresserons. Daar 
werd hij ingedeeld bij het 6e Airborne Division onder 
leiding van Generaal Gale.
Na de bevrijding van Brussel voorkomt de brigade 
een Duitse aanval op het bruggenhoofd van 
Beeringen. Dirk is een goed soldaat die initiatief 
toont. Drie maanden later ontvangt Dirk de Bruin 
dan ook een tevredenheidsbetuiging uit handen 
van de officier A.C. de Ruyter van Steveninck “naar 
aanleiding van de juiste leiding op 26 oktober 
tijdens de aanval op de zuidrand van Tilburg”.
De Irenebrigade wordt in april 1945 ook ingezet 
bij de Slag om Hedel met als doel de brug bij 
Zaltbommel te heroveren. En op 5 mei is Dirk met 
zijn brigade aanwezig in Wageningen waar de 
Duitsers de capitulatie tekenen.
Op 8 mei trekt de Irenebrigade, waaronder Dirk 
de Bruin, als eerste geallieerde eenheid Den Haag 
binnen!

Weerzien
Al die jaren bleef Ditje Vermeulen in onzekerheid 
achter. 
Zoon Arie de Bruin meldt het volgende:

Zover wij weten is er twee keer schriftelijk contact geweest. 
Een keer heeft Dirk de Bruin een brief geschreven aan 
zijn “Waarde Ouders, Broers en Zusters en verloofde”. 
De brief is gedateerd op 13 augustus 1940 waarin hij 
aangeeft dat het goed met hem gaat en waarin hij o.a. aan 
zijn vader en moeder vraagt “om zijn zwaar beproefde 
verloofde, mijn lief hebbende,  te troosten en te sterken” 
en aan zijn verloofde schrijft hij “Houd goede moed en 
vertrouw op God”.
In de brief geeft hij aan dat hij niet kan mededelen waar 
hij op dat moment is maar geeft wel aan dat zijn adres 
Postbox 506 Lissabon (Portugal) is.
Op 5 mei 1942 stuurt mijn moeder een foto van haarzelf 
met als opschrift “Hoop dat je hem mag ontvangen”. 

Wat zullen haar die vijf oorlogsjaren lang hebben 
geduurd. Alle bewoners van het Beelaertspark 
leefden met haar mee. Maar niemand kon haar 
onzekerheid over het lot van haar verloofde 
wegnemen.
De blijdschap over het bericht van de bevrijding en 
het zien van haar Dirk na vijf lange jaren was dan 
ook onbeschrijfelijk.
Zo gauw Dirk gelegenheid kreeg kwam hij 
richting Benthuizen. Het nieuws dat Dirk de Bruin 
behouden terugkwam uit de oorlog en zo dapper 
gevochten had, bleef niet onbekend. Zowel in 
Hazerswoude als in Benthuizen werd deze heuse 
‘Engelandvaarder’ feestelijk ingehaald!  

Er werden bloemen 
aangeboden en er 
volgde een rijtoer door 
zowel Hazerswoude als 
Benthuizen. In de krant komt 
een uitgebreid verslag van de 
ontvangst.

“De ontvangst van 
Sergeant De Bruin” 
Op 11 mei 1945 werd de 
Sergeant Dirk de Bruin 
uit Hazerswoude, die 
onmiddellijk na de capitulatie 
van het Nederlandsche 
leger in mei 1940 naar 
Engeland is vertrokken, te 
Benthuizen verwacht voor 
een bezoek aan zijn verloofde 
Mejuffrouw Dit Vermeulen. 

De Irene Brigade in de weer met een 
pontonbrug.
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De commandant der NBS (niet de gehate NSB, maar 
de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten -a.b.) 
gelastte ter gelegenheid hiervan een parade van Zijn 
sectie voor dezen vrijheidsstrijder. 
Des avonds om 9 uur stond Sergeant De Bruin met 
verloofde en familie opgesteld voor het raadhuis, 
waarbij Sectiecommandant Van Rijn (Versteeg) hem 
ontving namens de Nederlandsche Binnenlandsche 
Strijdkrachten. Het gelaat van 
den sergeant De Bruin straalde 
van vreugde over de enthousiaste 
ontvangst van de burgerij die 
in dichte drommen naar het 
gemeentehuis waren gekomen om 
de ontvangst en de parade gade te 
slaan. Nadat de NBS was uitgerukt 
werd de Sectie gepresenteerd, 
waarna Sergeant De Bruin de 
troep inspecteerde. Nu volgde 
de parade. De sectie stond onder 
commando van commandant Perk. 
In paradepas werd gedefileerd. 

Het was een keurig gezicht. Alles 
een stap, een beweging! Alle lof 
voor den Commandant Perk. De 
parade eindigde met ons volkslied. 
Daarna sprak de heer Idema, hoofd 
der School en medewerker van 
de Landelijke Organisatie voor de 
hulp aan onderduikers, namens de 
burgerij den Sergeant toe, waarna 
door een meisje, met de namen 
Beatrix Irene aan Mejuffrouw 
Vermeulen bloemen werden 
aangeboden. 

Na de begroeting door Groepscommandant Perk,  
de bewakingsdienst NDS, de politie en de 
‘illegale’ pers, volgde een geestdriftige ovatie 
van de bevolking, waarbij verschillende hoera’s 
werden uitgebracht op Sergeant en zijn verloofde. 
Daarna ging hij op ‘de schouders’. Een ware 
zegetocht op de auto door het dorp besloot de 
feestelijkheden.”

Na de lange jaren van wachten (ze 
hadden 11 jaar verkering!) werd 
het huwelijk niet langer uitgesteld. 
Twee maanden na de bevrijding 
traden Dirk en Dit in het huwelijk. 
Woensdag 4 juli werd het huwelijk 
in Hazerswoude voltrokken 
door de burgemeester aldaar. De 
kerkelijke inzegening vond plaats in 
Benthuizen door dominee Bieshaar. 
De belangstelling was enorm. 
Daarom komt er na het huwelijk 
een advertentie in de Leidsche 
Courant waarin het echtpaar De 
Bruin-Vermeulen bedankt voor de 
overweldigende belangstelling!
Na hun huwelijk vertrekken zij 
naar Den Haag, in 1948 verhuizen 
zij vanwege zijn werk als militair 
naar Amsterdam en krijgen daar 
twee kinderen, een zoon en dochter. 
Na zijn pensionering verhuizen ze 
naar Ens. Ditje de Bruin-Vermeulen 
overlijdt in 1987, haar man Dirk 
10 jaar later.

Met dank aan:
Arie de Bruin en 
Els Klomp – de Bruin

Foto onder: Dirk de Bruin met zijn verloofde 
Dit Vermeulen, rechts als bruidspaar en daar
onder als echtpaar op de schommel.
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In de Benthuizer Turfjes van september 2002 zijn 
verhalen geplaatst over de crash van een Duits 
vliegtuig achter het land van de familie Slootmaker. 
Waarom (pas) in 2002? Omdat de enige overlevende, 
Eberhard Scheve, van de vliegtuigcrash na een 
hele lange zoektocht de plek had gevonden waar 
het ongeluk was gebeurd. Het is een wonder dat 
hij nog leefde. U moet dit verhaal beslist nog eens 
teruglezen in het betreffende Turfje.
De heer Eberhard Scheve had als enige het ongeluk 
overleefd en hij is in september 2002 op de plaats 
van het ongeluk terug geweest en heeft toen o.a. 
mevrouw Tina Gräper-Slootmaker ontmoet. De heer 
Scheve had zijn doel bereikt Maar daar stopt het 
verhaal dan toch niet definitief. 

Nog een zoeker
Ergens in Duitsland was nog iemand op zoek. Er 
hadden nl. drie personen in het vliegtuig gezeten. 
Ook Hermann Leube en Fritz Druschke. De zus van 
Hermann Leube, Christa, was ook op zoek gegaan 
waar haar broer verongelukt was. Twee jaar later, 
in 2004, heeft ze mevrouw Gräper-Slootmaker 
ontmoet. Na die ontmoeting, waar mevrouw 
Christa Apel zo dankbaar voor was, heeft deze een 
brief geschreven waarin ze haar broer beschrijft en 
ook over haar zoektocht naar zijn graf en de plaats 
waar hij verongelukt was.

Brief
Bij mijn zoektocht naar mensen in Benthuizen die 
over vrijheid kunnen vertellen kwam ik terecht 
bij mevrouw Gräper- Slootmaker . Zij woonde in 
de oorlogsjaren aan de Slootweg, waar het Duitse 
vliegtuig was neergestort. Zij had veel te vertellen 
over de oorlog maar ook dat het na heel veel jaren 
zo bijzonder was om vriendschappelijk de ‘vijanden 
uit de oorlog’ te ontmoeten. 
Tijdens het bekijken van haar vele documenten 
kwam de brief van mevrouw Christa Apel-Leube ter 
sprake. Ik mocht deze meenemen om te lezen. Toen 
ik deze brief thuis doornam, drong terdege tot mij 
door dat de vrijheid niet voor iedereen op de 5e mei 
in 1945 was begonnen.

Nederland was van noord tot 
zuid en van oost naar west 
vrij.
In Duitsland was dat wel 
anders. Het oosten van 
Duitsland heeft tot 1989 
moeten wachten om overal 
heen te kunnen gaan waar 
men wilde en ook vrij te zijn 
om zelf keuzes maken!
De brief van Crista Apel-
Leube heb ik wel vier, vijf keer 
gelezen. Ten eerste om het 
menselijke leed wat er wordt 
beschreven. Daarnaast is de 
manier waarop zij dit in het 

Duits beschrijft ook bijzonder.  Of ik wilde of niet ik 
genoot van de taal. In die brief vertelt zij over haar 
broer die zij mist en waar ze eigenlijk nooit afscheid 
van had kunnen nemen. Totdat zij na zestig jaar 
mevrouw Gräper ontmoette.

Familie Leube
Christa schrijft dat zij en haar broer Hermann 
kinderen zijn van Arno en Martha Leube. Hun 
vader had een porseleinfabriek. Ze zijn geboren 
in Reichmannsdorf in Thüringen. Hermann ging 
na de middelbare school voor vliegenier leren. 

Plaat van het type vliegtuig (Ju 88 G6), 
dat op 28 december 1944 neerstortte 
langs de Slootweg.

Crash Duits vliegtuig
In dit nummer staan we stil bij de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Benthuizen zijn 
plaatsen met een verhaal over wat daar gebeurd is tijdens de oorlog. Aan de Slootweg is ook zo’n 
plek. Tijd om deze locatie eens nader te onderzoeken.

Door: Marjolijn v.d. Haven-Verweij 
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Zijn opleiding was nog niet 
eens voltooid toen de oorlog 
uitbrak. Ondanks zijn jonge 
leeftijd en nog niet helemaal 
voltooide opleiding, werd hij 
ingezet op jachtvliegtuigen. 
Deze toestellen vlogen meestal 
’s nachts.
Tijdens zijn verblijf op de 
Fliegenhorst Husum ontmoet 
Hermann Helga Büscher uit 
Hannover. Ze werden verliefd 
maar het was een bijzondere 
verkeringstijd. Hermann moest 
bij nacht en ontij zijn werk 
doen. 
Kerst 1944 was Hermann vrij. 
Hermann en Helga maakten er 
bijzondere dagen van want ze 
zijn toen verloofd. Hij was zich 
terdege bewust dat zijn taak 
zeer gevaarlijk was en daarom was de verloving 
zeer betekenisvol voor hem en zijn Helga. Ook voor 
de beide families, die a.h.w. zich verbonden wisten 
door de verloving. Het verlovingsfeest werd gevierd 
op de Fliegerhorst Husum. Hun thuisbasis. Alle 
vrienden en vriendinnen en families waren erbij. 

Verongelukt
Na de kerstdagen in 1944 moest Hermann weer 
aan het werk. Hij was altijd met dezelfde mensen 
onderweg. Deze mensen waren zijn vrienden 
geworden. Het waren Fritz Druschke en Eberhard 
Scheve.

Het huis waar achtereenvolgens de Families Slootmaker, Snoep en Wijsman woonden en waar 
vlak in de buurt de Duitse nachtjager uit dit verhaal op 281244 neerstortte. Op het kaartje 
hieronder is deze plaats met een grijze pijl aangegeven.
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Hun tocht in de nacht van 27 /28 december wordt 
fataal als zij onderweg pech krijgen en neerstorten 
met hun vliegtuig vlak bij Benthuizen. Begin januari 
hoorde de familie Leube dat hij was verongelukt. 
Voor hen een vreselijk bericht en voor de familie van 
Fritz Druschke niet minder. 
Eind januari werd er in het gezin van Druschke nog 
een kindje geboren. Dit kind heeft zijn vader Fritz 
nooit gekend.
De families Leube, Druschke, verloofde Helga 
Büscher en familie hebben het ongeluk elk jaar 
met elkaar in januari herdacht. Ook de enige 
overlevende Eberhard Scheve was hier vaak bij. 
In vakanties kwam Helga naar Reichmannsdorf 
om bij de ouders en familie van haar verloofde te 
zijn. Hierdoor kregen zij met elkaar een zeer hechte 
band.
Na het horen van deze vreselijke gebeurtenis in 1944 
duurde de oorlog nog ruim vier maanden. Tot de 
geallieerden kwamen en de oorlog was afgelopen. 
Totdat….
In juli 1945 werd beslist dat de geallieerden zich 
moesten terugtrekken en het leger van de Sowjet 
Unie het in het oosten van Duitsland voor het 
zeggen kreeg. Vrijheid?

Oost-Duitsland
Vader Leube werd tot 1949 gedwongen arbeid voor 
de Sowjet Unie te doen. Hij mocht in 1949 weer naar 
huis terug. In die tijd had moeder Leube een bericht 

gekregen vanuit Nederland dat haar zoon Hermann 
was herbegraven op de oorlogsbegraafplaats 
IJsselsteijn in Limburg.
In 1949 leerde Helga, de verloofde van Hermann, 
een man kennen waarmee ze later getrouwd is. De 
band met de familie Leube was heel lang heel hecht 
met haar. Toen ze ging trouwen waren de ouders 
van Hermann er ook bij. Toen Helga moeder was 
geworden gingen de ouders van Hermann er op 
kraambezoek. Maar Helga woonde in Hannover en 
voor elk bezoek moest eerst een lange weg worden 
afgelegd om toestemming te krijgen om vanuit 
het oosten naar het westen te reizen en dat werd 
eigenlijk alleen maar moeilijker. Brieven bleven ze 
wel trouw schrijven.

Het bleef heel moeilijk om vanuit de DDR 
naar Hannover te reizen. Het was dan ook een 
happening toen in 1962 Helga met haar man en 
dochter een vergunning hadden gekregen om af 
te reizen naar Reichmannsdorf. De ‘familie’-band 
werd en bleef er innig door. Het echtpaar Leube 
wilde na de pensionering van de heer Leube 
dolgraag een keer naar Hannover. Het was een 
bittere pil toen bleek dat het voor hen onmogelijk 
was. Na die teleurstelling probeerden zij om dan 
een keer naar Nederland te gaan om het graf van 
Hermann te bezoeken. Zover kwam het echter niet, 
want vader Leube overleed in 1969. Moeder Martha 
Leube heeft nog tot 1989 geleefd.

V.l.n.r.: Theo den Engelsman, boordschutter Eberhard Scheve, Rien Slootmaker, mevrouw Gräper  Slootmaker en huisarts Pols  
tijdens de bijeenkomst in Benthuizen van 2002.
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1989
Het jaar van de de val van de muur; 
geen DDR of BRD maar een verenigd 
Duitsland!
Geen vergunningen, passen of wat ook 
meer aanvragen om naar het westen 
te reizen. Voor Christa Apel-Leube en 
haar man stond dan ook boven aan 
hun lijst, naar IJsselstein af te reizen om 
het graf van haar broer te bezoeken.
Het eerste bezoek aan IJsselstein heeft 
diepe indruk gemaakt en in haar brief 
spreekt ze groot respect uit voor wat 
Nederland voor de Duitse gesneuvelde 
soldaten had gedaan. Ze waren zeer 
geraakt en vol van emotie daar op dat 
grote kerkhof. Na dat bezoek waren ze 
van plan om elk jaar terug te komen. 
Sinds 1990 deden zij dat dan ook. 
Na deze bezoeken kwam de vraag 
naar voren of Eberhard Scheve nog zou 
leven. Enkele jaren na de oorlog waren 
ze elkaar uit het oog verloren. Ook de 
contacten met de familie Druschke 
waren door de jaren heen verloren 
gegaan. Post naar een vroeger adres kwam in 1994 
terug als onbestelbaar.
In 1995 ging Christa met haar man Siegfried voor een 
korte vakantie naar Schleswig. Daar staat nog een 
kazerne die gegevens kan geven (opzoeken) over de 
Fliegerhorst van de nachtvluchten vanuit Husum. 
Daar vernamen zij dat de heer Scheve in Dortmund 
had gewoond en naar Baden Württenberg was 
verhuisd. Waar hij in 1995 woonde was op dat 
moment niet te achterhalen. Toch blijven Christa en 
haar man zoeken.

2002 - 2004
Tijdens een bezoek op het kerkhof ontmoeten zij 
twee families uit Zuid Duitsland. Die adviseerden 
om via het programma van de Duitse televisie 
‘Melodien für Millionen’ te gaan zoeken. Het mocht 
allemaal niet baten.
En dan bezoeken Christa en haar man in juni 
2002 opnieuw IJsselstein. Er is dan juist een 
internationale ontmoeting van jongeren op het 
kerkhof. Bij de instanties die daar aanwezig zijn 
doen ze hun verhaal in de hoop dat zij hen verder 
kunnen helpen. Op dat moment lijkt het weer op 
een teleurstelling uit te draaien. Ze moeten nog 
geduld hebben tot februari 2004. Dan komt een 
bericht dat de heer Scheve, de overlevende van 
de vliegtuigcrash) op de plek van het ongeluk is 
geweest. Hij heeft daar de mensen ontmoet die hem 
het leven gered hebben.

Ook zijn toen de herinneringen aan 
zijn vrienden naar voren gekomen en 
hun namen zijn genoemd. Dit alles was 
georganiseerd via de heer IJsbrandij 
uit Hoofddorp. Die gaf aan dat Scheve 
weer in Dortmund woonde. Crista’s 
man en ook haar zonen zijn rond 
gaan bellen. Van het ene adres naar 
het andere. Zowel de vriend van haar 
broer, Scheve als Druschke werden 
gezocht. Na veel omwegen kwamen 
ze terecht bij een nicht van Druschke. 
Zij kon vertellen dat dat zijn vrouw in 
Stuttgart woonde. Na nauw contact, 
zowel telefonisch als schriftelijk, 
met de twee zonen Frank en Fritz 
Druschke, komt er dan eindelijk een 
ontmoeting tot stand op het grote 
kerkhof in IJsselstein. 
Ook al hadden ze van Frank en Fritz 
nooit foto’s gezien, het bleek geen 
opgave om hen te herkennen. Het 
werd een bijzondere ontmoeting. 
Na zoveel jaren waren zij dicht bij 
de oplossing waar broer Hermann 

verongelukt was. 
De heer IJsbrandij regelt dat de familie Apel-Leube 
de plek kan bezoeken waar het vliegtuig was 
verongelukt. Daarnaast ontmoet Christa Leube 
mevrouw Gräper-Slootmaker! Na al die jaren 
zoeken en vooral ook hopen was dit zeer bijzonder 
voor haar. Het stukje waarmee ze de brief afsluit 
geef ik u weer in de oorspronkelijke tekst. Ik vind 
dit zo mooi dat ik het niet wil vertalen. U kunt dit 
vast wel ontcijferen en zo niet, dan kan iemand in 
uw omgeving vast wel helpen met de vertaling.

Liebe Frau Gräper-Slootmaker,

Noch heute und wahrscheinlich für immer, spüre ich Ihren 
so herzliche und innigen Händedruck, als Sie mir bewegt 
die Situation der Nacht des 27/28 -12-1944 zu unserem
Treffen am 05-06-2004 schilderten.
Sie haben mir damit eine Erfüllung unserer bis dahin 
offenen Fragen gegeben. Deshalb sollen nur Sie es sein, 
die von mir in dieser Form die Geschichte meines Brüder 
erhält.
Ich hoffe Ihnen damit ein Zeichen meiner Dankbarkeit 
gegeben zu haben.

In der Hoffnung auf ein Wiedersehen verbleiben wir,

Crista

Vijf en zeventig jaar vrijheid anno 2020.
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De heren Bakker, Bij de Vaate, Van Dongen en 
Voorwinden werden door Marjolijn en Marcus 
bevraagd welke herinneringen zij hadden aan de 
dagen rond de bevrijding. Ook mevrouw Gräper-
Slootmaker vertelde over haar herinneringen.  
Daarnaast schrijft Marcus Pos zelf over die tijd toen 
hij nog een jongetje van 11 jaar was. Zij kregen de 
volgende vragen voorgelegd:
•  Waar was u toen u hoorde dat Nederland bevrijd 

was?
•  Hoe reageerde u en uw ouders op het nieuws dat 

Nederland was bevrijd?
•  Wat kunt u zich herinneren van een (bevrijdings)-

feest?

Waar was u toen u hoorde dat Nederland bevrijd 
was?
Olivier Bij de Vaate (104) bijt als oudste het spits af: 
“Ik was bij mijn ouders thuis aan de Westzijdeweg. 
Op een bepaald moment kwam Cor van Driel langs 
op de fiets en hij riep: Olivier, wij zijn bevrijd! Ik 
ging meteen naar buurman Voets. Mevrouw Voets 
riep ook dat we bevrijd waren. In de voorkamer 
zaten de burgemeester van Hazerswoude en 
schoolhoofd De Ruiter en nog enkele personen te 

vergaderen hoe het nu 
verder moest met het 
gezag.” Bij de Vaate was 
29 jaar toen ons land werd 
bevrijd.
Henk Bakker (90) luisterde 
thuis clandestien naar 
radio Oranje. Hij vertelt: 
“Die radio hadden wij 
verstopt, want naar 
radio Oranje luisteren 
was illegaal in de oorlog. 
De elektriciteit was 
afgesloten, dus de radio 
sloten we aan op accu’s. 
Maar op 5 mei hoorden 
wij via de radio dat wij 
bevrijd waren.” 
Tina Gräper- (toen nog alleen) Slootmaker, was 
19 jaar oud toen de bevrijding werd aangekondigd. 
“Wij zaten allemaal om de radio om het bericht te 
horen dat Nederland ‘echt’ bevrijd was.” 
Ook Kees Voorwinden zat met de hele familie in 
de tuin toen het blijde bericht kwam dat de Duitse 
overheersing was verdwenen. 

Bevrijdingsherinneringen
Herinneringen aan de bevrijding. Welke Benthuizenaar weet nog wat er op 5 mei 1945 gebeurde? 
Was het goede nieuws al vroeg bekend of duurde het even voordat dit mooie nieuws doordrong in 
ons kleine dorp? De redactie had een gesprek met ooggetuigen.

Kees Voorwinden (links op de 
foto) als 11 jarige.

De Binnenlandse Strijdkrachten oefenen op het schoolplein van de School met de Bijbel. Na de oefeningen even uitrusten…
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Jaap van Dongen, nu reeds vele jaren woonachtig in 
de ds. Janszenstraat, woonde tijdens de bevrijding 
in Den Haag. “Ik woonde alleen met mijn ouders. 
Mijn broer en zusje waren naar ‘pleegouders’ in 
het oosten des lands gestuurd vanwege de honger 
in de stad. Op het platteland was nog eten voor 
ondervoede kinderen.” 
Marcus Pos weet nog dat het de hele dag al 
spannend was. “Er waren wel veel geruchten, 
maar het bericht was nog niet officieel. Ik kan me 
het nog goed herinneren, het was namelijk op de 

verjaardag van mijn 
grootvader. Die werd 
65 jaar die dag. Tegen 
de avond kwam 
er vanaf de molen 
een gewapende 
patrouille aanlopen 
van de Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS). 
Mijn grootvader 

vloog naar buiten om ze te verwelkomen. Een van 
de BS-ers deelde mee dat we bevrijd waren , maar 
zei dat grootvader voor de veiligheid toch beter 
binnen kon blijven.”

Hoe reageerde men op het nieuws dat Nederland 
bevrijd was?
Bij allen ging de vlag meteen uit. Die was bewaard 
voor deze feestelijke dag. Van Dongen was nog 
maar 6 jaar toen de vlag uitging. “Ik herinner me 
nog wel de feeststemming!” 
Bij de Vaate geeft aan dat de familie wel het nieuws 
“even moest verwerken”. 
Voorwinden vertelt dat hij als jongen van 13 jaar nog 
wel weet dat zijn vader sprak over de voortgang 
van de scheepvaart. “Ook tijdens de oorlog waren 
namelijk we wel blijven varen. Transport over 
de weg was nog veel gevaarlijker omdat alle 
voertuigen door Engelse Jagers onder vuur werden 
genomen. Het varen in de oorlog was zwaar. Door 
brandstofgebrek voor de scheepsmotoren moesten 
we de schuit met mankracht voorttrekken. Dus mijn 
vader vroeg zich o.a. af hoe snel er weer dieselolie te 
krijgen zou zijn.” 
Mevrouw Gräper herinnert zich het uithangen van 
de vlag. Maar ook dat vader Slootmaker er verder 
heel nuchter onder bleef. “Hij ging die dag gewoon 
weer aan het werk.” 

Foto van een Duitse 
soldaat, die in de 
bezettings jaren gelegerd 
was in Benthuizen.  
Ook voor hem was de 
oorlog (eindelijk) voorbij.

Een praalwagen in de optocht van het bevrijdingsfeest, 6 september 1945, waar situaties uit de oorlog werden uitgebeeld.
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Wat kunt u zich herinneren van een (bevrijdings)
feest?
Allen kunnen zich vooral het Zweedse wittebrood 
herinneren. Wat was dat een feest! 
Van Dongen: “Een aantal weken voor de bevrijding 
was er voedsel gedropt bij de stad. Dat voedsel 
werd zo eerlijk mogelijk verdeeld. Die 
voedingsmiddelen waren hard nodig, 
want in Den Haag werd veel honger 
geleden.” En hoewel de droppings al 
voor de bevrijding plaatsvonden, weet 
Jaap van Dongen nog wat een feestelijk 
gevoel dat lekkere eten gaf!
Kees Voorwinden herinnert zich dat er 
in de grote blikken kaakjes zaten. “Dat 
was een ware traktatie.” 
Marcus Pos weet nog dat iedereen 
op 12 mei extra voedsel kreeg. 
“Mijn grootouders hadden een 
kruidenierswinkel, dus dat betekende 
voor hen veel drukte. Iedereen kon 
het volgende gratis afhalen: 50 gram 
chocolade, 100 gram margarine en 
1 blikje lunchworst of een half blikje 
kaas. Soms kregen we iets wat we nog 
nooit gegeten hadden, o.a. dadels.”
Als 11-jarige jongen ging Marcus 
met zijn vriendjes naar de A12. 

Daar juichten ze dan de geallieerden toe die in 
legervoertuigen richting Den Haag reden.
Een echt bevrijdingsfeest was er een paar maanden 
later. Toen reden er praalwagens door het 
dorp. Daarop waren dan situaties uit de oorlog 
uitgebeeld. De gebroeders Bakker hadden een 

‘eigen’ wagen waarop 
een gebeurtenis 
uit de oorlog werd 
weergegeven. 
Tina Slootmaker deed 
met vriendinnen 
ook mee aan het 
bevrijdingsfeest.
Of er op school 
aandacht werd 
geschonken? Kees en 
Marcus waren 13 en 11 
jaar, nog school jongens 
aan het eind van de 
oorlog en kunnen het 
zich niet herinneren.

Persoonsbewijs van 
Benthuizenaar Corstiaan 
Reeuwijk, uit de tijd dat hij 
als soldaat dienst deed bij de 
(Nederlandse) Binnenlandse 
Strijdkrachten.

De wagen van de gebroeders Bakker.
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Marcus had er als zesjarig jongetje, net vijf dagen 
in de eerste klas op zitten toen de oorlog uitbrak. 
Hij herinnert zich nog de grote rookwolken van de 
gebombardeerde stad Rotterdam. “Alle bewoners 
van ‘De Hoek’ stonden buiten te kijken naar de 
brand.”
De eerste tijd kon hij nog gewoon naar school achter 
het huis van bovenmeester Idema. 
Er was voor de schooljeugd veel te zien in het 
anders zo stille dorp. “We zagen hoe de Duitse 
militairen met huifkarren, stukken geschut en 
keukenwagens, allemaal door paarden getrokken, 
richting de kust werden getransporteerd.”

Inkwartiering
De eerste maanden kon Marcus nog gewoon naar 
school. Naar de christelijke school achter het huis 
van meester Idema. In de herfst van 1940 werden 
echter de eerste soldaten gelegerd in Benthuizen. 
De school werd gevorderd door de Duitsers, er 
moesten manschappen slapen. Daarnaast kregen 
veel Benthuizenaren Duitsers ingekwartierd. Er 
werden ook huizen gevorderd voor administratie. 
Onder andere de pastorie van de Gereformeerde 
Gemeente, het huis van bovenmeester Idema en 
het huis van Willem van der Heijden, naast het 
gemeentehuis. De bewoners moesten zelf op zoek 
naar andere 
woonruimte. 
Idema trok met 
zijn vrouw in bij 
ds. Bieshaar in 
de Hervormde 
pastorie
Ondertussen 
moesten Meester 
Idema en zijn 
collega meester 
Van Os van 
de Openbare 
School op zoek 
naar andere 
locaties in het 
dorp om toch 
les te kunnen 
geven. 

In de oorlogstijd kreeg deze klas les in de garage van Willem 
Schuddebeurs in de Dorpsstraat. De echte school was gevorderd 
door de bezetter.

De christelijke school achter het huis van meester Idema, gedurende de oorlog slaapzalen voor het Duitse leger.

Bevrijding aan De Hoek
Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding is de redactie op zoek gegaan naar ooggetuigen. En als we 
het over ‘De Hoek’ hebben zijn we bij Marcus Pos aan het goede adres. Als kleine jongen woonde 
hij bij zijn grootouders. Hij weet zich nog veel te herinneren over die tijd. In vorige Turfjes kwamen 
de ‘gewone’ verhalen aan bod. In dit nummer richten wij ons op de oorlogs- en bevrijdingstijd.

Door: Marjolijn v.d. Haven-Verweij 
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Dat viel niet mee. Marcus: 
“We kregen les in de 
garage onder de villa 
van Van Gaalen of in de 
consistorie van de kerken. 
Je begrijpt dat ervan leren 
vaak niet veel terecht 
kwam. Het was er koud en 
rumoerig of veel te heet.” 
Andere locaties waren de 
garage van Spruitenburg 
in de Van der Eykstraat, de 
oude timmerwerkplaats 
van de gebroeders Gräper, 
een schuur van Willem 
Schuddebeurs en er werd 
ook nog lesgegeven in de 
stal van Joost van der Eyk. 
In het laatste oorlogsjaar 
kwam er van schoolgaan 
niet veel meer. “Na de 
bevrijding kregen we 
extra lessen om in ieder 
geval enigszins voorbereid te zijn op de middelbare 
school. We hadden veel basiskennis gemist in de 
oorlogsjaren.” 

Verduistering
Een van de ‘nieuwigheden’ van de Duitsers was 
de verduistering. De Duitse opperbevelhebber 
verordende dat er een algehele verduistering 
plaats moest vinden. Op die manier probeerden de 
Duitsers de Engelse piloten te desoriënteren. 
Dat betekende wel dat het in de winter aardedonker 
was. Marcus geeft aan dat zelfs de koplampen van 
de auto’s en fietsen moesten worden zwartgemaakt. 

Slechts een klein streepje licht 
mocht worden vrijgelaten. En 
daarmee moesten de mensen dan 
maar de weg proberen te vinden!
Ook uit de huizen mocht geen 
sprankje licht te zien zijn. Marcus: 
“Dorpelingen die luiken aan de 
binnen- of buitenkant van hun 
ramen hadden, waren snel klaar. Anderen maakten 
rekken waarop vilt werd gespijkerd. Die rekken 
werden dan bij het donker worden in het raam 
gezet. En o wee als er toch licht naar buiten scheen.” 

Kleding en een fiets
Hoe langer de oorlog duurde hoe meer 
gebrek er kwam aan goederen en onderdelen. 
Kleding was bijna niet te krijgen. Gelukkig 
had Marcus een creatieve en inventieve 
grootmoeder. Oma Antje Pos maakte uit een 
oude jas een nieuwe voor haar kleinzoon. 
De fiets was in die tijd het meest gebruikte 
vervoermiddel. Maar door het tekort aan 
onderdelen was het een hele kunst de fiets 
rijdende te houden. Marcus: “Er kwamen 
surrogaatbanden. Die surrogaatbanden 
werden uit oude autobanden gesneden, 
rond gebogen en met krammen om het wiel 
vastgezet. Later kwamen er ook fietswielen 
van hout.” 

Schoolkinderen bij de gebroeders Gräper op de werf, toen 
daar tijdens de oorlog in de werk plaats les werd gegeven.

Pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente, gebouwd in 1928.

Ds. W. Bieshaar, Predikant van de Hervormde Kerk van 19351947.
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Vader Jaap Pos kon net als 
zijn moeder van oud nieuw 
maken. Zo gebeurde het dat 
Marcus een van de weinige 
kinderen in het dorp was die 
in de oorlog een fiets had. 
Marcus: “Het was wel een 
beetje behelpen. Eigenlijk was 
de fiets te groot en daardoor 
kon ik slecht bij de trappers. 
En het was ook nog een zgn 
‘doortrapper’. En dat vergde 
enige vaardigheid want een 
rem zat er niet op. Maar dat 
leert snel!” 
De fiets was voorzien van 
surrogaatbanden. Dat fietste 
zwaar, een voordeel was 
wel dat de banden niet lek 
konden gaan. 
Omdat Marcus een fiets had 
werd hij er op uit gestuurd. 
Naar Boskoop. “Aan de Zijde 
in Boskoop was namelijk een winkeltje waar ze een 
soort ‘surrogaat zeepmiddel’ verkochten. En ook 
wasmiddelen waren schaars, daarom kreeg ik de 
opdracht een fles van dat spul te gaan halen”.

Inundatie
Om in Boskoop te komen moest Marcus wel een 
versperring omzeilen. De versperring en onder 
water gezet land was onderdeel van de Duitse 
verdedigingslinie. Langs de Hoogeveenscheweg 
werden kaden aangelegd om de huisjes en 
boerderijen, zodat die droog bleven en de rest van 
het land werd onder water gezet. 
(Een inundatie is een militaire onderwaterzetting van 
een bepaald gebied en heeft tot doel het terrein zodanig 
ontoegankelijk te maken dat doorschrijden of bevaren niet 
mogelijk is. Daartoe moet een waterstand van minimaal 
40 en maximaal 60 cm gehandhaafd worden. Inlaat-en 
uitlaatpunten van het water dienen dan ook vast in eigen 
hand te blijven en aftappen door de tegenstander moet 
voorkomen worden.)
Om die kaden te laten aanleggen wilden de Duitsers 
de plaatselijke bevolking inzetten. Een Duitse officier 
dacht dat de inwoners wel mee zouden werken. “Als 
ze niet meewerkten zou het hele gebied onder water 
lopen”. Dit dreigement zou wel voor genoeg hulp 
zorgen. De (N.S.B.)-burgmeesters van Benthuizen 
en Hazerswoude gebruikten dit argument weer 
om de inwoners van de beide dorpen aan het 
werk te krijgen. Bij wegen die het inundatiegebied 
doorkruisten werden opstellingen en hindernissen 
voorbereid om de betreffende doorgang af te sluiten. 
En daar aan het einde van de Hoogeveenscheweg 
kwam Marcus die versperring tegen. 

Kees de Vrij Mz. als chauffeur voor de Ford vrachtwagen van het transportbedrijf van zijn broer 
Piet. Aan de koplampen met zwarte glazen is te zien dat de foto in oorlogstijd genomen is.

Marcus Pos met zijn eerste fiets. De voorband is gemaakt van een 
oude autoband, dus geen luchtband maar surrogaat.
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“Er lag een betonnen versperring met daar tussen 
ijzeren balken en daar overheen was prikkeldraad 
gespannen. Maar er was een bijdehante Boskoper 
die het prikkeldraad een beetje had weggeknipt. 
Voor 10 cent tilde hij dan de wielrijder en de fiets 
over de versperring heen. Zo verdiende hij een 
centje bij”.
Het scheelde Marcus veel tijd. “Anders had ik 
helemaal om moeten rijden over de Voorweg in 
Hazerswoude”. 

Melk
Toen Marcus 11 jaar was kreeg hij er een zusje bij, 
Sina. Hoewel iedereen in het gezin blij was met de 
baby, waren er toch zorgen over het verkrijgen van
voedsel. Marcus: “In 1944 was ondertussen alles op 
de bon en er was altijd overal te weinig van.

Inundatie langs de Hoogeveenseweg tijdens de Tweede Wereldoorlog. De polders werden uit tactische overwegingen onder water gezet 
door de Duitse bezetter. Rechtsonder: Arbeiders leggen in de Hoogeveen een dijk aan in het inundatie gebied.

Blokkering Hoogeveenseweg vlak na het verlaten van Boskoop 
en richting Benthuizen. Dit was, tezamen met de inundatie, een 
onderdeel van de Duitse verdedigings linie.
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Dus werd ik naar boer Klaas de Jong in Gelders-
woude gestuurd met 10 kilo schillen achter op de 
fiets. Want men kon dan die schillen ruilen voor 
1 liter melk. Als je aankwam stond er al een hele 
rij te wachten tot de boer klaar was met melken. Er 
werd vooraan in de rij begonnen en het gebeurde 
wel dat er halverwege gestopt werd. De melk was 
op en dan kon je weer naar huis met de schillen!”
De boer moest namelijk ook genoeg melk over-
houden aan de voedselvoorziening te leveren. 
Daarom was de verkoop maar een paar dagen per 
week.
Marcus lacht: “Ik plaag mijn zus nog weleens en zeg 
dan dat ze groot geworden is van alle melk die ik in 
de hongerwinter voor haar verzameld heb.” 
Vader Pos kwam op een andere manier aan melk. 
De Engelse vliegtuigen namen op de Hoefweg 
richting Bleiswijk alle rijdende voertuigen onder 
vuur. Daarbij namen ze ook een tankwagen vol 
melk te grazen. Vader Jaap zag de melk uit de 
tankwagen stromen. Hij rende naar de boerderij van 
Piet Slootweg, leende daar een melkbus van 40 liter 
en vulde die met de melk uit de kapotte wagen.
Thuisgekomen werd de room van de melk geschept. 
Daar werd roomboter van gemaakt en de rest van 
de melk werd gedeeld met de buurt.

Hongerwinter
Tijdens de hongerwinter kwamen er ook veel 
mensen uit de grote steden langs. Zij gingen op 
voedseljacht met kinderwagens om de waar in te 
vervoeren of handkarren en fietsen zonder banden. 
Marcus: “Je zag ze dan op de fietsen met velgen 
rijden of beter gezegd, je hoorde ze aankomen op 
die fietsen zonder banden.”
Door de spertijd was het in de winter al vroeg stil 
op straat. Iedereen moest voor acht uur ’s avonds 
binnen zijn. Hij vervolgt: “De meeste mensen 
probeerden tarwe, erwten, aardappelen of groente 
te kopen. Al werd er door een enkeling ook wel 
voedsel gestolen. Er kwamen mensen langs met een 
uitgave van een dagblad, die dan werd geruild voor 
een boterham met kaas. Sommigen ruilden hun 
goud voor tarwe en erwten.” 
In de laatste winter voor de bevrijding raakte ook in 
de dorpen het voedsel op. Er was surrogaatkoffie, 
kleizeep en surrogaatthee. Kruidenier Jan 
Verheul stond bekend om zijn fabricage van 
surrogaatproducten uit zijn fabriek ‘Hokus Pokus’. 
Vooral zijn flesjes zoetstof waren in de hele omtrek 
bekend (daarover in het volgende Turfje meer).
“Er was ook een levendige handel in konijnen. 
Ieder huishouden hield een of meerdere konijnen. 

Jan de Vink in de tuin achter zijn huis tussen zijn tabaksplanten. In de Tweede Wereldoorlog werden deze planten volop gekweekt in 
Benthuizen om zodoende toch af en toe een rokertje te hebben. Want import van tabak was door de Duitsers streng verboden.
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Rond de Kerstdagen werden veel konijnen geslacht 
en de prijzen waren dan ook erg hoog. Mijn vader 
kweekte ook konijnen om te zorgen dat er een 
stukje vlees op tafel kwam. Op een dag kwam er 
een man aan de deur die 200 gulden voor het konijn 
bood. Maar mij vader weigerde. We hebben hem 
lekker zelf opgegeten. Het was ook voor ons een 
enorme lekkernij!”

Stoken en roken
Eten vergaren werd ook voor de dorpelingen een 
steeds moeilijker klus. En het klaarmaken ook! 
Gas en de elektriciteit waren afgesloten en zelfs 
in Benthuizen werd het lastig om aan hout te 
komen. Marcus: “Door de gemeente werd er per 
gezin een boom toegewezen. Die boom stond dan 
bijvoorbeeld bij een boer in de boomgaard. Daar 
werd die boom dan omgezaagd en klein gehakt tot 
brandhout. Ik weet nog dat ik met mijn buurjongen 

Mees van Puffelen naar de bosjes van Van 
Poperen ging (aan de Hoefweg) en daar 
bomen omzaagden en op een karretje 

meenamen naar huis.” 
Roken was in de oorlogsjaren en 
daarvoor (vooral) het ‘verzetje’ van de 

mannen. Maar tabak was niet meer te 
krijgen. De bewoners met een eigen tuin 

gingen toen tabak telen voor eigen gebruik. 
Schoenmaker Jan de Vink was blijkbaar 
een verstokte roker. Zijn grote groentetuin 
achter zijn huis was op zeker ogenblik 
volledig bedekt met tabaksplanten!

Bevrijding
Op 5 mei werd Nederland bevrijd. Marcus: “Wat 
waren we blij toen een groep van de Binnenlandse 
Strijdkrachten van de afdeling Zoetermeer-
Benthuizen door het dorp marcheerde. Ook bij ons 
ging de vlag uit. Er is nog een foto waarop te zien 
is dat de hele Dorpsstraat vol hangt met vlaggen. 
Veel mensen stonden buiten in afwachting van de 
bevrijders. Er kwamen die dag namelijk enige Jeeps 
met Amerikaanse of Engelse soldaten in ons dorp. 
Die soldaten deelden chocola en kauwgom uit.”
De oudere mannen waren vooral geïnteresseerd in 
sigaretten. Marcus vertelt: “Bijna niemand sprak 
Engels, maar gelukkig was daar ‘oude’ Thijs van 
Beveren. Hij was ooit in Amerika geweest en hij kon 
met de soldaten praten! Van Beveren vroeg aan de 
soldaten of zij ‘smokes’ hadden. En gelukkig waren 
die voorradig, zodat alle Benthuizer heren ‘Players’ 
konden roken. Eindelijk weer een echte sigaret!”

In het dorp was een enkele NSB’er. Die werden 
vastgezet. Volgens Marcus kon je deze mensen niet 
van verraad beschuldigen. “De meesten wisten echt 
wel wie er in het verzet zat, maar dat hebben ze 
nooit aan de Duitsers verraden. Een van de NSB-ers 
schreef zelfs voor verschillende dorpelingen een 
‘Ausweis’ uit zodat die personen niet in Duitsland 
tewerk werden gesteld.” 
Met de bevrijding kwamen de voor de Duitse 
bezetter goed verborgen auto’s en motoren weer 
tevoorschijn.
De weder opbouw kon beginnen.
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