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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

Het is september, de zomermaanden zijn voorbij en de 
vakanties zijn voor een groot gedeelte weer verleden tijd.
Maar wat waren het een onwerkelijke maanden. COVID-19 
waart nog steeds rond en maant ons tot voorzichtigheid en 
we hadden langer dan normaal zeer hoge temperaturen.
Vanaf maart zijn er nauwelijks activiteiten geweest waardoor 
eveneens een economische crisis dreigt.
De toekomst is onzeker en baart zeker zorgen.
Ook wij als Vereniging hebben de gevolgen van de corona-
pandemie ondervonden: de Winkel van Sinkel en de 
Oudheidkamer zijn al vanaf maart gesloten en zolang de 
1,5-meterregel van het RIVM en de regering gehandhaafd 
blijft komt hierin geen verandering. De ruimtes zijn te klein 
om voldoende afstand van elkaar te houden en bovendien 
zijn al onze vrijwilligers onderdeel van de risicogroep.
Wij kunnen en willen als bestuur geen enkel risico lopen.

Normaal gesproken hebben we al een aantal evenementen 
achter de rug en maken we ons op voor Monumentendag, dit 
jaar op 12 september. Het thema dit jaar is Leermonumenten.
De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft alle activiteiten in dit 
kader geannuleerd, ook wij zullen dit jaar geen activiteiten 
ontwikkelen.

Wel zullen we trachten nog een Algemene Ledenvergadering 
te organiseren, formeel moeten door de leden de jaarstukken 
van 2019 nog worden goedgekeurd. Normaal doen we dit 
in onze voorjaarsvergadering, maar deze hebben we moeten 
annuleren.
De vergadering is gepland op 30 oktober en niet in de Bron 
maar in de Tas, dit in verband met de noodzakelijke ruimte.
De agenda en de stukken zullen wij U tijdig zenden. 
Doorgang is uiteraard afhankelijk van de situatie op dat 
tijdstip.

Omdat het niet mogelijk is U in de Oudheidkamer, in de 
Winkel van Sinkel of bij een activiteit te ontmoeten, zullen we 
meer dan normaal digitaal met U communiceren.
Als we nog niet beschikken over uw e-mailadres geef dit dan 
door aan info@historischekringbenthuizen.nl .

Hopelijk komt aan deze vervelende situatie snel een einde 
zodat we weer volop met onze verenigingsactiviteiten bezig 
kunnen zijn. Wij verwachten en hopen dan weer op de 
medewerking van onze vrijwilligers.

Blijf alert, blijf gezond en houdt U aan de voorgeschreven 
maatregelen.
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Wat een bijzondere maanden liggen achter ons. 
Naast het corona-virus maakten we ook nog een 
hittegolf mee. Nu nadert de herfst. De eerste vogels 
zijn al op weg naar het zuiden.
Hoewel door het virus de herdenking van de 
Bevrijding een jaar is uitgesteld, waren er wel 
steeds artikelen te lezen en verschenen er bijzondere 
documentaires. 
Dan blijken er nog steeds nieuwe verhalen te 
zijn. Zo kwam de redactie in contact met Anneke 
Sluurman. Tijdens de oorlogsjaren was haar vader 
de opvolger van veldwachter Timmerman. Een 
nieuwe politieman was wennen in het dorp en zeker 
een Groninger! Weinigen in Benthuizen kenden hem 
echt en nog minder mensen wisten van zijn rol in het 
verzet. Zijn dochter schrijft erover in dit nummer.

Hoewel de Bevrijding reden was voor veel 
blijdschap was er ook droefheid. Zo kwamen na 
de oorlog Rinus Timmerman (de zoon van de 
veldwachter) en Pieter Voorwinden niet terug in 
ons dorp. Zij waren gedwongen te werk gesteld 
in Duitsland en overleden daar in het laatste 
oorlogsjaar. Ook zij mogen niet worden vergeten.

Hoewel de Open Monumentendag in Benthuizen 
dit jaar niet doorgaat en landelijk in beperkte vorm, 
willen we er in dit Turfje toch enige aandacht aan 
besteden. Het thema is: Leermonumenten. En bij 
‘leren’ denken we allemaal aan school. Tijd voor een 
paar nostalgische schoolplaatjes. 

Namens de redactie veel leesplezier!

Agenda
Door het coronavirus zijn alle activiteiten stilgelegd.

Nieuwe leden:
Mevr. M. Overmeer,
Dhr. S. Leune en
Dhr. W. van der Heuvel.

Algemene ledenvergadering
30 oktober houdt de HKB haar jaarlijkse ledenvergadering.

Voor de pauze kunt u kennisnemen van de financiën 
en andere verenigingszaken.

Na de pauze houdt de heer Cees van Leeuwen een lezing  
over 100 jaar PTT Post. 

Door de coronamaatregelen wijken wij deze keer uit naar ‘De Tas’. 
Dan kan iedereen op de gepaste afstand de vergadering bijwonen.

Van harte welkom! 
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In de oorlog was mijn vader, Symon Sluurman, 
politieagent in Benthuizen. Hij was de opvolger 
van Jan Timmerman, die vanaf 1910 deze functie 
had bekleed tot hij in oktober 1939 met pensioen 
ging. Timmerman was een graag geziene figuur 
in Benthuizen, hij kende iedereen, was goed op de 
hoogte van wat er zich afspeelde in het dorp en 
stond er ook graag bij wanneer er een foto werd 
gemaakt. Maar met hem viel niet te spotten. Dat 
laatste gold ook voor agent Sluurman. 
Kennis van Benthuizen had de nieuwe agent 
niet. Toen hij op sollicitatiegesprek ging moest de 
Groninger op de kaart kijken waar Benthuizen 
precies lag. En wat ‘graag gefotografeerd worden’ 
betreft: dat wilde Sluurman nu juist liever niet. De 
Historische Kring heeft, behalve de foto van het 
verzamelde verzet, dan ook geen enkele foto van 
hem.

Oorlog
Vier maanden na Sluurmans aanstelling brak de 
oorlog uit. Een reden voor Timmerman om op die 
10de mei 1940 zijn uniform aan te trekken om de 
nieuwe agent, indien nodig, te kunnen assisteren. 
Eerst woonden mijn ouders met hun dochtertje Wil 
in het politiehuis naast het gemeentehuis (tegenover 
de Hervormde Kerk). Tijdens de oorlog verhuisden 
ze naar Dijk 21. Hier werd in juni 1943 hun tweede 
dochter Simone geboren. Vier jaar later werd ik 
geboren. Toen waren wij al verhuisd. Mijn vader 
verliet Benthuizen in 1946. 

Hij is dus slechts zes jaar de Benthuizer politieagent 
geweest, maar was dit in een speciale en spannende 
periode: de oorlog. Als bij ons thuis over de oorlog 
werd gesproken speelden de persoonlijke verhalen 
zich dus in Benthuizen af. 

Vergeten verzet (1)
Soms hoor je wel eens de opmerking: ‘Wat is er na 75 jaar nog over de oorlog te vertellen? We weten 
nu toch wel alles.’ Maar uit diverse krantenartikelen blijkt dat er nog veel “vergeten” verhalen 
zijn. Zo kwam de Historische Kring in contact met Anneke Bol-Sluurman. Zij schreef ons over het 
verzetsverleden van haar vader. Wie wist daarvan in Benthuizen? Tijd om het verhaal te vertellen.

Door: Anneke Bol-Sluurman

Het gezin Sluurman.
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Adjudant in Boskoop
In 1958 overleed Symon Sluurman op 55-jarige 
leeftijd. Hij was toen adjudant van politie in 
Boskoop en liet zijn vrouw, Fredrica Biemond, 
en drie dochters achter. Van mijn moeder 
hoorde ik dat mijn vader ‘in de oorlog in het 
verzet zat’ en plaatselijk commandant van de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) was geweest. 
Veel van mijn vragen hierover kon ze niet 
beantwoorden omdat Symon altijd had gezegd 
dat het beter was dat ze het niet wist. Toen rond 
1980 het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt 
werd aan mensen die hiervoor, ook postuum, 
in aanmerking kwamen, overlegde ik met mijn 
moeder dit voor mijn vader aan te vragen. Ik was 
met name benieuwd wat het onderzoek naar zijn 
verzetsverleden aan informatie zou opleveren. 
Daarbij: ere wie ere toekomt. Mijn moeder 
wimpelde dit af met de woorden: “O nee, voor je 
vader zou dat niet hoeven hoor, die was niet op eer 
gesteld.” En daar bleef het bij.  

Veertig jaar bevrijding
In 1985 verscheen het boekje ‘Benthuizen 
1940-1945’. Daarin wordt de naam van mijn vader 
twee keer genoemd. In zijn rol als politieagent. Het 
verbaasde mij dat in het artikel over het verzet, 
geschreven door dhr. Arend van Noort, 47 namen 
worden genoemd van Benthuizenaren die in de BS 
actief waren en dat de naam van mijn vader daar 
ontbreekt. De Bewakingstroepen bestonden uit 
14 personen. Het Strijdend Gedeelte stond volgens 
dit artikel onder commando van Ab Versteeg, alias 
Ab van Rijn, en telde 33 mannen. 

Mijn zus Wil, die zich nog veel herinnert van 
Benthuizen, schreef hierover een brief naar de 
burgemeester van Benthuizen, die deze naar de 
Historische Kring doorstuurde. Daarin sprak ze 
haar teleurstelling en verbazing uit. Ze beschreef 
ondermeer haar herinnering: “Dat ik namens 
de inwoners van Benthuizen als dochter van de 
plaatselijke commandant van de BS de Canadezen 
bloemen mocht aanbieden, seringen met lange 
oranjelinten. Daarna mocht ik in een jeep meerijden 
tot het einde van de Hoogeveen”.
Toen Van Noort een paar jaar later in Zoetermeer 
een lezing over het verzet gaf, informeerde ik bij 
hem naar mijn vaders rol in Benthuizen. Hij wist 
van ‘de kwestie’, waarmee hij de brief van mijn 
zus bedoelde. Na wat heen en weer gepraat was 
zijn conclusie: ‘Uw vader deed niets goeds en niets 
verkeerds, wij - het verzet - hadden geen last van 
hem. Hij had in ieder geval geen enkel contact met 
het verzet.’ Voor mij was de discrepantie tussen 
‘je vader was hoofd van de BS’ en ‘je vader had in 
ieder geval geen enkel contact met het verzet’ te 
groot. Zeker gezien zijn functie in een dorp met zo’n 
1500 inwoners. 
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Omdat het verzet van zowel 
Benthuizen als Zoetermeer 
onder leiding van tandarts 
Joseph Kentgens stond, 
doorgaans als dokter Kentgens 
aangeduid, vroeg ik Arend van 
Noort of hij bij Kentgens wilde 
informeren naar deze kwestie. 

Informatie 
van dokter Kentgens
Dat heeft Van Noort inderdaad 
gedaan. Het resultaat schreef 
hij mij in een brief waarin hij 
het antwoord van Kentgens 
citeerde: “Doe s.v.p. alles wat 
in je vermogen ligt om zijn 
goede naam te herstellen, want 
dat heeft hij zeker verdiend. 
Het was een wat gesloten 
figuur, iets wat zeer nuttig was 
in het verzet, maar wat naar 
buiten misschien de indruk 
maakte van ‘niet betrouwbaar’ 
te zijn. Zéér ten onrechte.”
Vervolgens lukte het me om 
een afspraak te maken met 
de toen in België wonende 
dokter Kentgens over het 
verzetsverleden van mijn 
vader. Het gesprek vond plaats 
in het toenmalige museum 
’t Oude Huis in Zoetermeer, 
waar hij in de oorlog woonde 
en eveneens zijn praktijk 
als tandarts had. Volgens 
zijn zeggen deed hij dat bij 
uitzondering, want hij sprak 
alleen met ingewijden over de 
oorlog.
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Dokter Kentgens legde me 
uit hoe het verzet in al zijn 
verscheidenheid functioneerde. 
‘Het verzet’ is een verzamelnaam. 
In september 1944 werd bij 
Koninklijk Besluit de BS 
opgericht, waarin bestaande 
verzetsgroepen tot samenwerking 
kwamen. Verder vertelde hij over 
zijn persoonlijke ervaringen en 
liet me zijn onderscheidingen en 
brieven zien. Ook zei hij dat er na 
de oorlog frictie tussen de diverse 
verzetsmensen ontstond.  
Over mijn vader vertelde hij: “Ik 
vroeg Wachtmeester Van Rij om 
OD-er te worden. De Ordedienst 
was een ondergrondse organisatie 
waar mensen met een militaire 
achtergrond zich bij aansloten. 
Van Rij vroeg Sluurman. Ze 
waren collega’s. Wachtmeester 
Sluurman moest de OD in 
Benthuizen organiseren. Hij 
vroeg zelf de mensen hiervoor. 
Het is zeker mogelijk dat 
men in de oorlog niets van 
de verzetsactiviteiten van je 
vader wist. De verschillende 
organisaties hadden uit 
veiligheidsoverwegingen geen 
contact met elkaar. Je vader was 
een stille man, zeer rustig en 
betrouwbaar”. Kentgens liet me 
een mij onbekende foto zien van 
de verzamelde BS van Zoetermeer 

en Benthuizen die drie maanden na de oorlog op 
een schoolplein in Zoetermeer is gemaakt. In rijen 
staan er ca.132 mensen opgesteld. Op de voorste 
rij staan van links naar rechts: Dr. Ing. Heertjes uit 
Delft, Gewestelijk Commandant van de BS sectie 
Delft, dokter Kentgens, Plaatselijk Commandant 
van de BS te Zoetermeer, Wachtmeester Stegenga 
en mijn vader Symon Sluurman, Plaatselijk 
Commandant van de BS te Benthuizen. De beide 
laatsten in ‘politie-uniform’ (zie de detailfoto links  op 
deze pagina en de grote foto op de omslag van dit blad).
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Kentgens concludeerde: “De zaak 
rond Sluurman dient publiekelijk 
rechtgezet te worden”.
Dat gebeurde op 4 mei 1989 
tijdens de bijeenkomst van oud-
verzetsmensen. Hierover schreef 
Kentgens me: “Dhr. Van Noort 
heeft een volledige opening 
van zaken gegeven omtrent het 
verzetsverleden van Uw Vader. Een 
en ander geheel volgens de lijnen 
die ik U in ons onderhoud had 
uiteengezet. Al met al voor U en 
Uw familie een goede oplossing”. 
Mijn moeder kon wegens ziekte 
helaas niet aanwezig zijn. Op 
uitnodiging heeft ze wel aan latere 
herdenkingen deelgenomen. 
Naast het contact met dokter 
Kentgens en Arend van Noort 
heb ik ook meermalen telefonisch 
contact gehad met dhr. Wim Olivier. 

Tenslotte
Symon Sluurman was actief bij 
de OD. Uit documenten blijkt dat 
Sluurman zich in september 1944 
aansloot bij de toen opgerichte BS.
Bij de oprichting waren hierbij 
landelijk waarschijnlijk 45.000 
mensen actief, bij de bevrijding 
telde de BS 175.000 mensen. Het 
is dan ook niet zo dat Sluurman 
zich aan het eind van de oorlog uit 
opportunisme bij de BS aansloot. 
Mijn vader wordt, bij mijn weten, 
niet in andere bronnen vermeld. 
Ook niet in het (nog) gesloten deel 
van het Zoetermeers archief dat ik 
indertijd bij uitzondering ten behoeve van mijn 
onderzoek heb mogen raadplegen.

Toch was er van het verzetsverleden van Sluurman 
nog wel iets bekend in Benthuizen.

Zo las ik in een van de Benthuizer 
Turfjes in een artikel van dhr. 
Schellingerhout dat de politieagent 
van het dorp hem waarschuwde dat 
zijn zoon zich niet in Benthuizen 
moest vertonen, omdat hij dan 
gearresteerd zou worden. Later, zo 
zei hij, bleek dat de politieman in het 
verzet zat.

Boven het bewijs dat Symon Sluurman 
plaatsvervangend commandant van de BS was.

Links een armband van de Nederlandsche 
Binnenlandsche Strijdkrachten.
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Verder vertelde Arend van Noort 
me dat hij nooit had begrepen dat 
Sluurman hem kwam waarschuwen 
onder te duiken, nadat de 
verzetsgroep in het Jachthuis bij 
de Rottemeren overvallen was. 
In zijn artikel in ‘Benthuizen 1940-
1945’ schrijft hij ook dat de BS van 
Benthuizen door de plaatselijke politie 
werd gewaarschuwd, omdat hierbij mogelijk 
de naamlijsten (van het verzet) in handen van de 
Duitsers waren gevallen. Mijn vader dook toen, om 
diezelfde reden -samen met zijn gezin- ook onder! 

In het algemeen gesproken heeft ‘de Nederlandse 
politie in oorlogstijd’ een zeer negatief imago. 
Bij het politiewezen zelf lag na de oorlog een taboe 
op dit onderwerp. 

Dat is w.s. de reden 
dat in verschillende 
krantenartikelen 
over mijn vader, ter 
gelegenheid van 
bevordering, jubileum 
en overlijden, alleen in 
bedekte termen zijn rol 
tijdens de oorlog werd 
benoemd. Zoals: “Ook 
in oorlogstijd wist hij 
zijn plaats”. Mijn vader 
was, zoals zovelen in 
die tijd, een man van: 
God, Nederland en 
Oranje en van daaruit 
deed hij zijn plicht. 
Symon Sluurman 
was van 5 september 
1944 tot 1 augustus 
1945 Plaatselijk 
Commandant van het 
Strijdend Gedeelte van 
de BS te Benthuizen. 

Wat bekend is van 
mijn vader in het 
verzet ten tijde van 
de oorlog hoop ik in 
een volgend artikel te 
vertellen.

Boven: de staat van dienst 
van Symon Sluurman.

Links: het insigne van de BS.
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Leermonumenten zijn overal
Nederland heeft heel veel van de leermonumenten. 
Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van leren 
in ons land? Een van de eerste scholen in Nederland 
waarover iets bekend is, is een kloosterschool in 
Utrecht uit het jaar 750 n.Chr. 

Karel de Grote zorgde voor het ontstaan van de 
eerste onderwijswetten die voorschreven dat alle 
jongens in het Frankische rijk moesten leren lezen, 
schrijven, zingen en bidden. Na de kloosterscholen 
volgden dorpsscholen en in 1575 werd in Leiden 
de eerste universiteit opgericht door 
Willem van Oranje. Mede dankzij nieuwe 
onderwijswetten werden in de 18e en 
19e eeuw verspreid over Nederland 
honderden schoolgebouwen neergezet. 
Inmiddels heeft Nederland (heel)
oude en nieuwere leermonumenten: 
ambachtsscholen, universiteitsgebouwen, 
kloosters, basis- en middelbare 
scholen, muziekscholen, dansscholen, 
sportscholen, enzovoorts.    

Scholen in Benthuizen
In het boek ‘Benthuizen, 1281-1940’, 
schrijft dr. C.M. Schulten dat er in 
Benthuizen “steeds een schoolmeester is 
geweest”.

Naast het leren rekenen, lezen en schrijven aan 
kinderen hadden deze school meesters enige 
nevenbetrekkingen zoals koster, voorzanger en 
doodgraver. 
In 1790 deed Jan Halewijn zijn intrede. Hij gaf 
echter een slecht voorbeeld aan de jeugd en 

verwaarloosde schromelijk zijn 
plichten als onderwijzer en stond 
nogal eens stomdronken voor de klas. 
Dit kon niet verborgen blijven, zodat 
de schoolopziener zijn beklag bij het 
schoolbestuur indiende, waarbij werd 
meegedeeld dat Jan van Halewijn 
zich soms wegens voortdurende 
dronkenschap drie dagen in de week 
niet liet zien. 
Namens het gemeentebestuur 
vermaande de schout hem 
herhaaldelijk dat dit niet zo kon 
blijven, doch tevergeefs. Hij werd 
tenslotte voor zes weken geschorst 
uit zijn ambt, in de hoop dat hij het 
glas zou laten staan. Ook dit leverde 

helaas niet het gewenste resultaat op. 
Bij besluit van het gemeentebestuur van 14 mei 1811 
werd Jan van Halewijn voorgoed uit zijn betrekking 
ontslagen wegens voortdurende dronkenschap en 
wangedrag. 

Monumentendag 2020
Al vele jaren doen we als HKB mee met de Open monumentendag. Vele monumenten in ons 
land openen op deze dag de deuren. Dit jaar gaat alles anders. Slechts op beperkte schaal gaan 
monumenten open. En dat is erg jammer, zeker nu monumentendag een thema heeft wat mij (als 
juf) na aan het hart ligt. Tijdens de Open Monumentendag 2020 staat namelijk educatie centraal. 
De titel van het thema is ‘Leermonument’. 

Door: Anneke Bregman-de Groot

Schoolgebouw van de school met de Bijbel.

De Openbare Lagere School in 1950, later verbouwd tot verenigingsgebouw. 
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In 1863 komt meester Houbolt naar Benthuizen. 
Deze onderwijzer heeft veel gedaan voor de 
ontwikkeling van de Benthuizer jeugd. En dat was 

in die tijd bepaald geen sinecure. In 1878 waren er 
113 schoolgaande kinderen. Die kregen allemaal 
les van meester Houbolt! Gelukkig kwam er een 

jaar later een hulponderwijzer bij. 
Dat betekende natuurlijk ook dat 
het schoolgebouw moest worden 
uitgebreid. De school stond 
tegenover de Hervormde kerk. 
In 1914 kwam er ook een 
Christelijke school in het dorp. Dit 
gebouw stond naast de kerk van 
de Gereformeerde Gemeenten. De 
Openbare school verhuisde in de 
zestiger jaren naar de Beatrixstraat. 
Twee leermonumenten waar 
iedere Benthuizenaar zijn eigen 
herinnering aan heeft.

Klassenfoto in de O.L. School aan de 
Dorpsstraat 37, maart 1960.

School met de Bijbel, schooljaar 1927-1928 v.l.n.r. achterste rij: juffrouw van Eerssel, Han Slootweg Pzn., Gerrit Slootweg Gzn., 
Piet Slootweg Pzn., Geerlof Slootweg Pzn., Han Buis, Jaap Slootweg Gzn., Theo van Eeden Petersman, meester Idema, derde rij: 
Antje van der Greft, Dora Keller, Corrie van der Sterre, Arentje Blijleven, Gre Spruitenburg, Mien Leendertse, Jannetje Leendertse, 
Wouda van der Heijden, Antje Uiterlinde, 2e rij: Alie Slootweg Pdr., Jannie Slootweg Pdr., Marie Paul, Ger Voskamp, Riet Spruitenburg, 
Alie Verschoor, Rina Leendertse, Jo Buis, voorste rij: Niek Verschoor, Pleun Groen, Jan Blijleven, Piet van der Sterre,  
Arie van der Heijden, Jan van Eeden Petersman, Steven Blijleven.
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Toen in 1933 de nazi’s in Duitsland aan de macht 
kwamen, werd begonnen met de opbouw van het 
leger. Daarnaast kwam de wapenindustrie op gang 
en werden er volop wegen aangelegd. Aan de grote 
werkloosheid kwam een einde, er kwam zelfs een 
tekort aan arbeidskrachten. Ook in ons land waren 
velen werkeloos. De overheid stimuleerde deze 
mensen om dienst te nemen in Duitsland. Eerst 
vrijwillig, maar al in 1938 werden veenarbeiders, 
melkers en landarbeiders gedwongen in ons 
buurland te gaan werken. Als zij weigerden, werd 
hun steun ingetrokken. De Nederlandse minister 
vond dat men best in Duitsland kon werken.
Het aantal Nederlanders dat in de oorlog in 
Duitsland te werk werd gesteld bedroeg rond de 
500.000. Totaal kwamen er 36.000 Nederlanders 
om het leven door bombardementen, doodslag, 
uitputting en ziekte.

Fulda
De twee Jannen, Korbijn en Roggeveen, werden met 
Cor van den Bosch naar Fulda getransporteerd. Een 
stad in de deelstaat Hessen. De twintigjarige jongens 
werden aan het werk gezet in een fabriek die auto-
en vliegtuigbanden maakte. Dat was wel wat anders 
dan het agrarische werk wat ze thuis gewend waren! 
Later kon Cor werk krijgen wat meer bij hem paste. 
Hij kwam in dienst van een melk fabriek.
In het laatste oorlogsjaar voerden de geallieerden 
steeds meer bombardementen uit op Fulda. Een 
derde van de stad werd verwoest. Het zullen 
angstige ogenblikken geweest zijn voor de inwoners 
en vooral voor de arbeiders in de fabrieken die het 
voornaamste doelwit waren.
De twee Jannen werden bevrijd door de Russen. 
Met een ‘gevonden’ fiets vertrokken zij naar Erfurt 
waar zij opgevangen werden door de Amerikanen.

Een foto van de BB (Bescherming Bevolking) uit 1958, geheel rechts Jan Roggeveen.

Dwangarbeiders
Tijdens de oorlog en ook daarvoor al werden Nederlanders te werk gesteld in Duitsland. Eerst 
‘vrijwillig’ en na de bezetting gedwongen. Ook in Benthuizen kwam de oproep om zich te melden 
voor de ‘arbeidsdienst’. En in 1943 vertrokken Jan Roggeveen, Jan Korbijn en Cor van den Bosch 
naar Fulda. Toon Alberts, Cees Bij de Vaate en Bram Brouwer werden naar Offenbach aan de Main 
gestuurd.

Door: Anneke Bregman-de Groot
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Onderduiken
Niet alle mannen die opgeroepen werden gingen 
ook naar Duitsland. Velen doken onder of 
probeerden op een andere manier uit handen van de 
Duitsers te blijven. Leen van den Bosch vertelde dat 
zijn broer Jan in Gelderswoude werkte: “Voordat de 
Duitsers ter plaatse waren bij een razzia poetsten 
de jongens de plaat. Toen stonden daar nog alle 
molens en als er gevaar dreigde klom Jan in de 
grote ‘pijp’ van de molen die bestemd was voor de 
‘waterbemaling’. Geen Duitser die hem daar vond.” 
Leen was nog maar 6 jaar toen zijn broer Cor naar 
Duitsland moest vertrekken. “Wij hadden ook 
altijd Duitsers over de vloer. De schuur van mijn 
vader was namelijk gevorderd voor de opslag 
van munitie. Er liepen altijd twee soldaten wacht 
voor het huis. En aan de overkant stond de loods 
van wagenmaker Jaap van Leeuwen, ook daar lag 
munitie opgeslagen.” 

Offenbach
Toon, Cees en Bram werden naar een machine-
fabriek gestuurd in Offenbach. Een stad 6 kilometer 
van Frankfurt. 
De Amerikanen bevrijdden op 23 maart 1944 Bad 
Swalbach. Er volgden drie chaotische weken, 
waarin de mannen richting Nederland reisden. 
Toon, Cees en Bram konden echter nog niet naar 
huis. Het noorden van Nederland was nog niet 
bevrijd. Daarom bivakkeerden Toon en Cees na 
aankomst in Tilburg eerst nog negen weken bij 
familie van Cees in Zeeland.

Terug naar huis
Na de bevrijding moesten de dwangarbeiders maar 
zien hoe zij terugkwamen naar Benthuizen. 
Een groots onthaal was er niet. Cees vertelt  
(zie Turfje december 2000) dat er na de terugkomst 
zelfs de gedachte leefde dat “ze wel voor de vijand 
hadden gewerkt”. Al was dat gelukkig niet in het 
dorp zelf merkbaar. 
Lang genieten van hun thuiskomst was er niet bij. 
Cees kon meteen aan de slag bij zijn vader in de tuin 
en Toon ging de volgende dag weer melken.
Jan Korbijn kwam na een moeizame reis in Bleiswijk 
aan. Daarna volgde nog het laatste stuk naar 
Benthuizen. Thuis stond vader Korbijn buiten op 
straat te praten met Bernhard van den Bosch.  Leen 
van den Bosch, toen een jongetje van 8 jaar, weet het 
nog goed: “Ik zie ’m nog aankomen.” 
Broer Cor van den Bosch was echter nog niet terug-
gekeerd. Hij zat nog ver weg in Duitsland. 

Cor van den Bosch met zijn vrouw. 

Jannie en Leen van den Bosch met een Duitse soldaat. Die waren 
gelegerd in het schoolgebouw.
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Hij verbleef daar niet in een smerige barak, maar in 
het dorp in een (schoon!) kosthuis. Hij was er zelfs 
verliefd geworden op een Duits meisje. Maar daar 
hadden de Amerikanen, als geallieerde bevrijders, 
geen boodschap aan. Cor werd twee weken in een 
kamp opgesloten en vervolgens op de trein naar 
Holland gezet.   
Enkele weken later kwam Cor aan in Benthuizen. 
Hij zat achter op de fiets bij Jan Priem, die Cor was 
tegengekomen in Bleiswijk en riep: “Spring maar 
achterop, dan breng ik je wel naar huis.” Het was 
al donker toen Jan met Cor aan kwam rijden. Vader 
Van den Bosch herkende zijn zoon eerst niet eens. 
De familie had wel een welkomstpoort gemaakt, 
maar die stond zo laat op de avond al in de schuur. 
Leen vertelt nog dat op de bruiloft van Cor 
enige jaren later (met een Hollands meisje) zijn 
Nederlandse vrienden uit de oorlog, uit de 
melkfabriek, ook op het feest aanwezig waren. “Die 
jongens waren in Duitsland echt vrienden voor het 
leven geworden.”

Twee slachtoffers
Niet alle dwangarbeiders uit Benthuizen kwamen 
terug. Van Pieter, zesde kind van Pieter Voorwinden 
en Marijtje Verheul werd geen teken van leven 
vernomen. Zijn ouders probeerden op allerlei 
manieren iets te weten te komen over hun zoon. 
Nog in juli 1945 plaatsen zij een advertentie in het 
‘Vrije Volk’. Daarin vragen zij of iemand iets weet 
over hun dan 21-jarige zoon. De familie weet dan 
wel dat Pieter eind maart zo ziek is geworden dat 
hij in het ziekenhuis (Henschel Lazaret Munchof)  
bij Kassel moest worden opgenomen. 

Later blijkt dat hun zoon op 4 april, 
een maand voor de bevrijding 
van Nederland, al is overleden en 
begraven. Later wordt zijn lichaam 
overgebracht naar Nederland en 
herbegraven op het Nederlandse 
ereveld in Loenen.
Het andere Benthuizens slachtoffer 
was Rinus Timmerman. De tweede 
zoon van onze oud-veldwachter 
Jan Timmerman had prachtige 
voornamen, Catharinus Deliaan 
Hendrik, maar werd gewoon Rinus 
genoemd. In 1939 was deze tweede 
zoon van politieman Timmerman 
getrouwd met Femmigje Hoogland. 
Zij kregen in 1941 een zoontje, 
Joop. Ook Rinus werd verplicht in 
Duitsland te gaan werken. Hij kwam 
terecht in de buurt van Leipzig. 
Na terugkeer van de arbeiders uit 

Duitsland wachtte de familie Timmerman en zijn 
vrouw Femmigje met hun zoontje Joop in spanning 
op de thuiskomst van Rinus. Echter, geen teken van 
leven van hun zoon en man. Daarop werd de hulp 
van het Rode Kruis ingeroepen.
Het Rode Kruis was de instantie die ingeschakeld 
werd om vermiste personen op te sporen. Rinus 
Timmerman bleek het laatst te zijn gesignaleerd 
in de omgeving van Leipzig. Maar dat was het 
laaste wat er van hem vernomen is. Zelfs van zijn 
lichaam is niets meer te vinden. Het Rode Kruis 
vermoedt dat Timmerman tijdens een van de 
vele  bombardementen om het leven is gekomen. 
Waarschijnlijk al op 31 januari 1945. Rinus 
Timmerman wordt als vermist opgegeven. Pas op 
6 december 1951 wordt de officiële overlijdensakte 
opgemaakt, waarop wordt als vermoedelijke 
overlijdensdatum 31 januari 1945 staat vermeld.  

Hoewel er voor de 
barre verhalen van 
de dwang arbeiders 
weinig tot geen 
plaats was, waren de 
betrokken families blij 
en dankbaar voor hun 
behouden thuiskomst.
Wie zal het verdriet van 
de families Timmerman 
en Voorwinden hebben 
gepeild?

Toon Alberts bij de (voeder)-bietenhakselaar begin vijftiger jaren. In de oorlog werd hij 
tewerkgesteld in Offenbach aan de Main in een machinefabriek.

Rien Timmermans, in de 
oorlog omgekomen bij een 
bombardement op Leipzig.
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De redactie van het Benthuizer Turfje gaat 
regelmatig bij de heer Bij de Vaate langs om 
verhalen te horen over de afgelopen honderd 
jaar. Vooral zijn ooggetuigenverslag over 
de Tweede Wereldoorlog is een boeiend 
verhaal. Veel gebeurtenissen over vroeger 
kunnen bij hem worden nagevraagd. En daar 
maakt de redactie ook dankbaar gebruik van. 
Door de jaren heen heeft u regelmatig iets 
kunnen lezen in het Turfje. Dit keer een kleine 
bloemlezing.

Eerste Wereldoorlog
In 1915 was de Eerste Wereldoorlog al een 
jaar aan de gang. Daar had de pasgeboren 
Olivier Bij de Vaate geen weet van. En zouden 
zijn ouders op de hoogte zijn geweest van 
de ondergang van de Lusitania? Hoewel ons 
land neutraal bleef, zullen ook in Benthuizen 
de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog 
gevoeld zijn. De werkloosheid steeg naar 
enorme hoogten. Al wist vader Johannes 
Bij de Vaate als tuinder in die tijd een goede 
boterham te verdienen met pronkbonen.

Dat was 11 jaar later wel anders. Al op 11-jarige 
leeftijd moest Olivier als oudste zoon van school 
en ging hij werken bij een boer Vreugdenhil aan de 
Westzijdeweg. Omdat hij nog zo jong was hoefde hij 
‘pas’ om 7 uur te beginnen.

Kees Groen en vooraan met pet Olivier Bij de Vaate in 1925. 

1943, midden in de Tweede Wereldoorlog. De dorsmachine in vol 
bedrijf op het land van Jan Voets aan de Westzijdeweg.  
Olivier staat een zak oliezaad af te wegen op de bascule. Oliezaad  
werd gewoonlijk ter plaatse op het land gedorst.

De oudste inwoner
Het gedenkwaardige jaar 2020 is ook het jaar dat Olivier Bij de Vaate zijn honderd en vijfde 
geboortedag herdenkt, ja 105! Dat betekent dat hij Benthuizens oudste inwoner is! En oudste lid 
van de Historische Kring. Een mijlpaal voor de heer Bij de Vaate, maar ook voor Benthuizen.  
Niet eerder bereikte een Benthuizenaar deze hoge leeftijd. 



In dienst
Toen Olivier 20 jaar werd 
kwam er een brief waarin hij 
werd opgeroepen om gekeurd 
te worden voor militaire 
dienst. Hij wilde graag bij het 
regiment wielrijders. Dat was 
gelegerd in ’s-Hertogenbosch. 
Dat vond Olivier helemaal 
niet erg. “Ik wilde graag 
een beetje verder kijken 
dan Benthuizen.” In 1938 
werd Olivier opgeroepen. 
Dat duurde niet erg lang. 
Chamberlain was bij Hitler op 
bezoek geweest en vertelde 
dat er geen oorlog zou 
komen. Dus de opgeroepenen 
mochten weer naar huis.
Een jaar later was het wel 
menens. Na de capitulatie 
mocht Olivier weer naar 
Benthuizen terugkeren.
Drie jaar na de oorlog 
trouwde hij met Marina 
Leendertse. Het echtpaar 
woonde vanaf 1956 in 
Hazerswoude-dorp met hun 
kinderen. Al een paar jaren is 
Bij de Vaate weer terug in zijn 
geboortedorp en bezoekt hij 
graag de Oudheidkamer.
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