Foto-/fietsroute 1940-1945

Arie VG

Benthuizen
Route Summary
Data moeten nog gecheckt

Route Overview
Category: Road Cycling
Rating: Unrated
Surface: Undefined
Date Published: 29th October 2019
Difficulty: Easy
Length: 6.030 km / 3.77 mi
Last Modified: 20th January 2020

Description
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route langs een aantal gedenkwaardige locaties.

Waypoints
Gelderswoudseweg 22
(52.08587; 4.52330)

Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.)
Op de stalzolder van de voormalige boerderij “Op Hoop van Zegen” werd door het
Benthuizens en Zoetermeers verzet vergaderd en geoefend.
Vanaf september 1944 werden er wapeninstructies gegeven: omgaan met een

Slootweg nabij nummer 1, gemeente Zoeterwoude
(52.08330; 4.52481)

Gecrasht Duits vliegtuig
Op 28 december 1944 crashte een Duits vliegtuig ca. 150 meter ten zuiden van deze boerderij in het weiland
langs de Slootweg.
Een Duitse Junker 88 G-1 kwam in het land van L. Slootmaker aan de Slootweg terecht. Twee bemanningsleden
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kwamen om, zij liggen tegenwoordig begraven op het grote militaire kerkhof te Ysselsteyn, Limburg. Eén van de
inzittenden werd uit het toestel geslingerd en overleefde de crash. Na enkele uren bewusteloos te zijn geweest, wist
hij zich kruipende naar de boerderij van Slootmaker te slepen. Daar sloeg hij met zijn pistool op de deur totdat er een
werd opengedaan.

Zegwaardseweg
(52.07501; 4.53557)

Bevrijdingsfeest, 6 September 1945.
Het einde van de bezetting, de bevrijding, werd in Benthuizen grootscheeps en in grote
eensgezindheid gevierd.
Overal verrezen erepoorten, en de Benthuizenaars trokken op versierde boerenwagens door het dorp. 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 en
er werd gedanst en gezongen.

Alb. Schweitzerlaan
(52.07455; 4.54415)
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Oorlogsmonument
Helaas zijn er twee dorpsgenoten in Duitsland overleden. Piet Voorwinden als gevolg van een ziekte. Rien
Timmerman kwam om tijdens een bombardement op Leipzig.
Na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945 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.
Op begraafplaats “Vrederust” is in 2000 een gedenkteken geplaatst en hier wordt ieder jaar op 4 mei een herdenking
gehouden

Dorpsstraat, bij de kerk nummer 49
(52.07751; 4.54117)

Wachten op de bevrijders
Op 7 mei 1945 is de Benthuizer bevolking massaal uitgelopen en wacht in de Dorpsstraat op de Canadese bevrijders,
die deze dag naar Benthuizen zouden komen. Er werden door de Canadezen onder andere sigaretten uitgedeeld aan
de mensen. Na 5 jaar opgeborgen te zijn geweest mochten de vlaggen weer uitgehangen worden.

Dorpsstraat 141
(52.07841; 4.54743)
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Oudheidkamer De Negen Turven
Dorpsstraat 139
Uitkijkpost molen “De Haas”
In de mobilisatietijd en in de Tweede Wereldoorlog was graanmolen “De Haas” enkele jaren uitkijkpost voor
de luchtbeschermingsdienst.
Vanaf de molen kon men vliegbewegingen volgen, die via een verbinding met de Openbare Lagere School, waar de
Luchtbeschermingsdienst gevestigd was, werden doorgegeven, zodat vliegtuigaanvallen op tijd gemeld konden
worden en iedereen een schuilplaats kon opzoeken.
De molen was verder vooral een plek waar men graan maalde voor de twee lokale bakkers. De wieken waren er al in
1932 afgehaald, de familie Bakker maalde daarna met een elektromotor.
Tijdens de oorlog hadden ook de Duitsers gemalen graan nodig, net als particulieren die een zak graan tot bakmeel
voor brood wilden malen. In 1944 en 1945 waren dat steeds meer voedselhalers, ofwel “vreemdelingen uit de stad”
zoals de Benthuizenaren zeiden.

Heerewegh 30A
(52.07793; 4.55218)
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Op 4 november 1944 werden twee auto’s van de Duitse weermacht, door jachtvliegtuigen van de geallieerden
in duikvlucht beschoten.
In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog kwam het grootste gevaar uit de lucht, van geallieerde
jachtvliegtuigen die op alles wat bewoog schoten. In de Dorpsstraat (nu Heerewegh) werden twee auto’s van de
Duitse Wehrmacht onder vuur genomen. Eén van de auto’s vluchtte naar een boerenerf en ontkwam zo aan de
beschieting, terwijl de ander onder vuur werd genomen, de auto werd ernstig beschadigd, terwijl één van de
personen, die dekking hadden gezocht de dood vond. Een jonge koe die in de wei liep werd een poot afgeschoten en
moest afgemaakt worden.
De boerderij van Diephout en omliggende huizen werden vol geraakt. De kogels sloegen ook in het gashuisje, de
inslagen zijn zelfs nu nog te zien.

Hoogeveenseweg 14a
(52.07785; 4.58442)

Inundatie.
In onze omgeving werd in opdracht van de Duitsers een verdedigings-waterlinie aangelegd, stukken land
werden onder water gezet, geïnundeerd.
Van maart 1944 tot de zomer van 1945 bleef het gebied onder water staan.
Als verdediging tegen een mogelijke geallieerde invasie vanuit het westen werd een waterlinie aangelegd. Veel land
langs met name de Rotte en het gebied ten oosten van Benthuizen tot Hazerswoude kwam onder water te staan ten
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koste van boeren en bewoners. Burgemeesters stonden onder zware druk om werkkrachten en materiaal te leveren.
Ten einde boerderijen te beschermen tegen onderlopen legde het werkvolk vanaf maart 1944 kaden om de panden
heen. Een maand later werd water ingelaten totdat het enkele decimeters hoog stond. Pas na de bevrijding kon het
water worden weggemalen al was er gebrek aan brandstof voor het laten draaien van de dieselgemalen. Uiteindelijk
kon het vee weer het weiland in en wist de boer het land in te zaaien en te bepoten
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