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(zie het artikel vanaf pagina 3)



Ledenbestand
Ook in het derde kwartaal van dit jaar hebben
zich weer nieuwe leden aangemeld. 
Wij verwelkomen: de heer C. van Mourik, de
dames A. Bregman en T. Retel uit Benthuizen en
mevrouw J. Jonkers-Bregman uit Zoetermeer. 

Medeleven
Met de familie zijn wij bedroefd over het
overlijden van onze leden H.A. Duyndam, K.
Zonneveld, C. van Reeuwijk, L. van Noort en
onze gastvrouw uit het Molenhuis, mevrouw
Lottie van der Meer.

Registratie van de oudheidkamer collectie
De vereniging heeft de ADLIB Museum -
registratie software aangeschaft. Er wordt nu
gestart met de beschrijving van alle foto’s,
dia’s, documenten en voorwerpen uit de
stijlkamers. Vastgelegd zal worden van wie de
voorwerpen en foto’s afkomstig zijn, of het
eigendom is of bruikleen, welke personen op
de foto’s staan, kortom, zoveel gegevens als
bekend zijn worden genoteerd.
Alle foto’s worden digitaal opgeslagen, dus als
u onze collectie wilt helpen uitbreiden, u geeft
de foto’s af voor enkele dagen en krijgt die dan
weer terug. Wij zijn vooral geïnteresseerd in
schoolfoto’s.

Tentoonstelling
‘Speelgoed  uit de oude doos’
Dat is de titel van de nieuwe tentoonstelling op
de zolder van Het Molenhuis. Een verzameling
speelgoed uit vroegere tijden, van mevrouw 
De Hek uit Waddinxveen. Te zien tot en met
zaterdag 7 december 2002. Wij nodigen u van
harte uit voor een bezoek op zaterdagmiddag.

Contributie
Mogen wij degenen die hun contributie niet
betaalden daar nog eens aan herinneren?

Opbergmappen voor de Turfjes
Er zijn weer mappen te koop voor e9,50 per
stuk.

Agenda voor het 4e kwartaal 2002
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. 
De winkel is ook op woensdag open, van 
13.30-16.00 uur.

- tot 8 december tentoonstelling Speelgoed  uit
de oude doos

- de 1e zaterdag van de maand genealogie
inloopmiddag

- zaterdag 19 oktober demonstratie Deens
knipwerk

- zaterdag 17 november demonstratie werken
met brooddeeg

- vrijdag 13 en zaterdag 14 december
Kerstmarkt in en om Het Molenhuis.

Excursie naar het Schielandhuis in Rotterdam
op 23 oktober
De Bron, aanvang 20.00 uur:
- 8 november, van marktschuit tot

tuindersschuit, een lezing door de heer P. Smit
van het Genootschap Oud-Westland over de
geschiedenis van een ander agragrisch gebied,
het Westland.

In de huis-aan-huis bladen worden bijzondere
evenementen opgenomen.

Afspraken voor groepsrondleidingen op
doordeweekse dagen kunnen gemaakt worden
met Margo of Marcus Pos, telefoon 079 331 37 05.

lees verder op pagina 14
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Wat er die nacht gebeurde:

Een Duits vliegtuig, een 
Ju 88 G-6, een toestel van
het allernieuwste type, stort
even buiten Benthuizen
neer in het land van de
landbouwer L. Slootmaker.
Van de drie bemannings -
leden waren er twee direct
dood, zij liggen begraven in
IJsselsteyn Limburg. De
derde, de 21 jarige Eberhard
Scheve wordt uit het toestel
geslingerd en ligt
onopgemerkt enkele uren
bewusteloos op het land.

Ed IJsbrandij, 9 juni 2001
Verschillende instanties en particulieren
houden zich bezig met het opsporen van
gegevens en locaties van in de oorlog
neergestorte Duitse en Geallieerde vliegtuigen. 
Eén van hen is Ed IJsbrandij uit Hoofddorp.
Op zaterdag 9 juni 2001 reed hij door
Benthuizen, was daar al voorbij, herinnerde
zich toen wel eens gehoord te hebben dat er in
Benthuizen een vliegtuig was neergestort. Hij
ging terug, kwam in Het Molenhuis en trof
daar onder andere onze secretaris Marcus Pos.  
Marcus kon hem vertellen dat er, weliswaar
niet in, maar net buiten Benthuizen in de
winter van 1944 een vliegtuig was neergestort
op het land van Slootmaker. Met die gegevens
ging IJsbrandij naar huis en aan het werk.
Na de moed al bijna opgegeven te hebben
begint er een jaar later via internet vanuit
Engeland en Duitsland allerlei informatie bij
hem binnen te komen. 
Eberhard Scheve is nog in leven, woont in
Dortmund en zou graag de plaats van het
ongeluk eens bezoeken en indien mogelijk de
mensen die hem in 1944 het leven hebben
gered daarvoor bedanken.     

Die hulpverleners waren leden van de families
Slootmaker en Den Engelsman en de
toenmalige Benthuizer huisarts Pols.
De familie Den Engelsman was afkomstig van
het Zeeuwse eiland Tholen dat door de Duitse
bezetter onder water was gezet, zij woonden in
een omgebouwde stal naast het huis van
Slootmaker.
In samenwerking met de secretaris van onze
Historische Kring weet IJsbrandij een
bijeenkomst te organiseren op het schapen -
export bedrijf Verhoog aan de Slootweg.  De
heer Verhoog stelde de kantine van zijn bedrijf
beschikbaar voor deze happening en verraste
de aanwezigen op koffie, koek en broodjes.

7 september 2002
Een dertigtal betrokkenen en genodigden
waren aanwezig op het bedrijf van Verhoog dat
op het land en naast de voormalige woning van
Slootmaker is gevestigd. De heer Scheve met  zijn
vrouw, zoon en kleinzoon. Verschillende leden
van de families Slootmaker en Den Engelsman,
dokter Pols, de heer IJsbrandij en enkele van zijn
kornuiten, een aantal leden van de Historische
Kring en een aantal andere genodigden. 
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December 1944
Eind december 1944 staan de legers van de geallieerden aan de grenzen van Duitsland. De Tweede
Wereldoorlog nadert zijn einde, de Duitse generaals weten dat de de oorlog verloren is, maar
proberen op last van hun verdwaasde leider Adolf Hitler, in een laatste krachtsinspanning het tij
nog te keren. De veldslag die als gevolg daarvan geleverd wordt, en door de Duitsers is verloren,
staat bekend als het Ardennen offensief. Het onderstaande verhaal dat zich in de nacht van 27 op 28
december 1944 net buiten ons dorp afspeelt is een direct gevolg van dat Ardennen offensief.
Verschillende personen doen over deze gebeurtenis verslag, ieder vanuit eigen beleving, waarneming
of onderzoek.
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De herinneringen van Scheve 
(weergegeven door Bert Schellingerhout)   
Scheve stuurde zijn herinneringen op, Bert
Schellingerhout uit Woudenberg vertaalde het en
had op zeven september ook een lang gesprek
met Scheve. In zijn weergave zijn af en toe ook
van anderen gehoorde gegevens verwerkt.

Bert Schellingerhout, een natuurliefhebber,
begint zijn verslag over de brief van Scheve en
zijn interview met Scheve, op voor wie hem
kennen geheel eigen manier:

“Op een wonderwarme dag in september - de
zevende – voegde een gezelschap dat
uitgroeide tot zo’n dertig mensen, waaronder
behalve twee van mijn broers, verschillende
oude bekenden, zich op Slootweg nummer 2 bij
Benthuizen.

Wij bevinden ons op het erf van een schapen -
boerderij. Rondom is grasland, na een vlak
gedeelte oplopend naar een dijk. De dijk is de
Slootweg. Naast de dijk loopt de Benthuizer
Vaart. Aan de overkant loopt de dijk weer over
in vlak grasland. De vaart vormde de
verbinding van Benthuizen met de Rijn.
Vroeger voeren er beurtschippers.
In het grasland zie je aan de randen van de
weiden bloeiende ereprijs, paarse dovenetel en
vergeetmijnietjes. Bij alle opstallen bevindt zich
ook nog een huisje met konijnen in enkele
hokken. In het westen vaart een zeilboot.
Verderop staat een ondermolen. Over de vaart
heen ligt de Witte Brug, de verbinding met

Gelderswoude. Langs weg en vaart overal
bloeiend riet met grote pluimen. Kijkend in de
richting Benthuizen zie je de kerktoren.
Op het veld waar op 28 december 1944 een
Duitse nachtjager neerstortte graast een flinke
kudde schapen. Bij de mensen bevinden zich
direct betrokkenen die destijds 11, 13, 16, 19 jaar

en ouder waren. Enkele
hebben de twee dodelijk
verongelukte mensen gezien,
de piloot van twintig jaar; de
tweede man was 34 jaar. De
enige overlevende, Eberhard
Scheve, nu negenenzeventig
jaar, is met vrouw, zoon en
kleinzoon aanwezig.

Met het hele gezelschap,
bestaande uit rechtstreeks
betrokkenen, deskundige
onderzoekers, mensen met
reputatie in de vliegwereld,
fotografen, de eigen pers,
enkele familieleden, onder
wie een paar kinderen die
graag met de schapen
wilden spelen, begaven wij
ons naar de plaats waar de
Junker in stukken brak.

Scheve kwam in de winternacht na enkele uren
bewusteloos geweest te zijn langzaam bij. Hij
lag op een draagvlak, voor een groot gedeelte
bedekt door zijn parachute die hij niet heeft
kunnen gebruiken om te springen. Nog
grotendeels versuft schiet hij een lichtkogel af,
belandt via een of meer slootjes kruipend op
handen en voeten tenslotte bij wat een
boerderij blijkt te zijn. Op zijn gehamer met zijn
pistool op verschillende deuren gaat er
tenslotte een open. Hij wordt opgemerkt en in
een stoel gestald. Zijn hoofd zit onder de open
wonden. Jukbeen, neusbeen en voorhoofdsbeen
zijn gebroken. Hij heeft een hersenschudding. 
Vermoedelijk is toen door Slootmaker de
Benthuizer huisarts Pols gebeld. Deze verleent
eerste hulp. Als hij een tweede bezoek wil
brengen is zijn patiënt inmiddels afgevoerd
naar een legerhospitaal in den Haag. Daar
wordt hij onmiddellijk geopereerd. Vier weken
later pakt hij zijn boeltje. De militaire arts kan
hem niet terugpraten en neemt geen
verantwoordelijkheid meer voor hem. Na twee
weken wordt hij weer de lucht ingestuurd om
te helpen Engelse bommenwerpers tegen te
houden.

De bijeenkomst op 7 september 2002
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De Junker waarmee hij neerstortte was van
boven wit. Daardoor stak hij van bovenaf gezien
niet af tegen de sneeuw. De Duitse jachttactiek
bestond uit het onder een Engelse bommen -
werper te duiken en in een plotselinge stijgvlucht
de onderkant van de romp met enkele schoten
te raken. Dit was vaak het einde van het
vliegtuig en vaak ook van de bemanning.
Hoe kwam dat toestel daar?
De nachtjager steeg in de avond van
27 december 1944 op van de basis Husum in
Sleeswijk-Holstein, dicht bij de Deense grens.
De bemanning had als opdracht grondsteun te
geven aan de Duitse troepen in het Belgisch-
Luxemburgse gebied rondom Bastogne. Op
17 december 1944 was Von Rundstedt in de
Ardennen een tegenaanval tegen de Geallieerde
opmars begonnen. Maar voor de bemanning
van de jager viel helaas de intercom uit. In dit
gloednieuwe toestel was ook radar gemonteerd
maar die kon niet worden benut omdat ook de
boordradio was uitgevallen. Het toestel werd
verschillende keren van achteren aangevallen.
Het brandstofverbruik was abnormaal hoog. De
kunstmatige horizon werkte niet meer. De linker
motor viel uit, dus ook het besluit om dan maar
bij het licht van de volle maan gronddoelen aan
te vallen leidden tot niets. De troepen bewegingen
waren goed te zien. Tenslotte besloot het drietal
maar op huis aan te gaan, naar Duits souverein
gebied. Zover kwam het niet want door een
opkomend wolkendek raakten zij ook hun
laatste oriëntatie mogelijkheid kwijt. Het toestel
raakt heel ver uit de koers, komt terecht boven
Benthuizen en draait in steile kringen al sneller
op de Benthuizense grond af. De enige
overlevende, de eenentwintigjarige Scheve, was

zich van de locatie absoluut niet bewust. Toen
hij weer een beetje besef kreeg van zijn
ongewone situatie vond hij het erg koud. Hij
schoot een lichtkogel af. Daar werd iets van een
vliegtuig zichtbaar; niet op een Duitse basis.
Waar dan? Hij was niet op al door Engelsen
bevrijd gebied – zoals wij Nederlanders zouden
zeggen - ; niet op Duits territorium, maar op
Nederlands gebied waar de Duitsers het nog
voor het zeggen hadden. Dat bleek al snel.
De volgende dag al – na de rampnacht – werd
Scheve afgevoerd naar het hoofdhospitaal van
het Duitse leger.  
De cockpit en de compleet verfrommelde romp
kwamen onder dekzeilen te liggen onder
bewaking van militairen, drie man op, drie
man af. Zij hadden de huiskamer van
Slootmaker gevorderd. Het duurde vier dagen
voor het schroot was afgevoerd (volgens Tina
Gräper – Slootmaker, die hierna aan het woord
komt, duurde het enkele weken). 
Een belangwekkende bijzonderheid is nog dat
op een kast in de in beslag genomen huiskamer
een radio stond die afgestemd was op radio
Oranje. Deze Engelse zender mochten
Nederlanders niet beluisteren. De radio werd
van de erboven liggende verdieping uit
bediend. Hij werd niet ontdekt, anders waren
er nog meer slachtoffers gevallen. De bewakers
zijn vier weken gebleven.

Nog iets over de Junker. De nachtjager was
gloednieuw, grondig getest, in optimale
conditie toen hij opsteeg. De toestellen werden
geassembleerd door buitenlandse –
Nederlandse, Belgische – dwangarbeiders. 
Zou er sabotage in het spel zijn geweest?

V.l.n.r.: Theo den Engelsman, Eberhard Scheve, Rien Slootmaker, Tina Gräper-Slootmaker en dokter Pols
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Uitgesloten, zegt Scheve. De vliegers kregen
terwijl Duitsland hongerde, zoveel eerste klas
voedsel en verzorging dat zij ook het
grondpersoneel konden helpen met hun
rantsoenen. Hoe beter de toestellen werden
onderhouden, des te groter was de kans dat ze
terug zouden komen.
Deze regeling was een
garantie voor wederzijds
overleven. Het grond -
personeel leed anders
ook honger.

Eberhard Scheve
ontwikkelde zich in
vredestijd tot technisch
specialist, bracht het tot
ingenieur bij Siemens.
Daar werkte hij
drieëndertig jaar. 
Hij ontwierp er allerlei
meetinstrumenten voor
medisch gebruik. 
Zijn zoon is
industrieel. Als
vrijwilliger is hij
tevens jeugdrechter, 

een ambt dat Nederland niet kent. Als je geen
theoretische universitaire opleiding hebt kun je
door levens ervaring en deskundigheid –
speciaal in omgang met jonge mensen –
worden gevraagd voor zo’n functie.
De kleinzoon, die meer dan een kop boven opa

uitsteekt, assisteerde steeds bij de talloze
mini-interviews die de heer Scheve
werden afgenomen. 
Overigens, de jonge militair Scheve ging
liever de lucht in dan infanterist te
worden. “Daar moest hij toch niet aan
denken!”

(Mar)tina Gräper - Slootmaker 
Onze boerderij aan de Slootweg in de
gemeente Zoetermeer lag ongeveer vijf
kilometer van het centrum van
Zoetermeer en meer dan een kilometer
van Benthuizen. Naast onze boerderij
stond die van Van Aalst en in een tot
woning omgebouwde stal woonde de
familie Den Engelsman, evacuees uit
Tholen.           
Kort na middernacht hoorden de
bewoners van die eenzaam gelegen plaats
een vliegtuig dat kennelijk motorstoring
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had, en bijna gelijktijdig een enorme klap.
Slootmaker met zijn zoon Rien en dochter Tina
en ook Den Engelsman met zijn zoon Theo
gingen naar buiten en zagen een neergestort
vliegtuig met daarbij twee doden. De verder
wegliggende bewusteloze Scheve werd door
hen niet opgemerkt. Slootmaker zei tegen zoon
Rien en neef Theo die beide in het verzet zaten:
“wegwezen jullie, zodra de Duitsers dit door
hebben wordt het hier gevaarlijk.” En tegen de
anderen: “wij gaan weer naar bed en weten van
niets.”  
Waarschijnlijk heeft niemand in Zoetermeer of
Benthuizen en in de wat dichterbij gelegen
buurtschap Gelderswoude de klap gehoord.
Die onwetendheid konden zij maar enkele uren
volhouden want toen werd er bij Den Engelsman
op de deur geklopt. Aanvankelijk dachten zij
dat het een Engelse piloot was, maar Scheve
liet het hakenkruis op zijn uniform zien. Zij
hielpen hem zo goed mogelijk en
waarschuwden dokter Pols. 

Vroeg in de ochtend arriveerden er Duitse
soldaten vanuit Zoetermeer. Het gebied werd
afgezet en de kamer die uitzicht gaf op het
wrak gevorderd. De Slootmakers waren vanaf
dat moment geen baas meer in eigen huis.
Permanent waren er zes militairen aanwezig
waarvan drie op wacht en drie in huis. Het
keukenfornuis werd ook in beslag genomen,
daar warmden de soldaten hun eten op. Zij
stookten het zo warm dat er grote kans was dat
het hele huis in zou brand vliegen.
Nadat de gewonde Scheve en de overledenen
waren afgevoerd begon een technische ploeg
met het ontmantelen van het wrak. Het duurde
een aantal weken voordat de brokstukken en
de gesloopte onderdelen waren afgevoerd.      

Dokter Pols (82)
“Ik vind het interessant hier te zijn en enkele
oude bekenden te ontmoeten maar over die
nacht kan ik niet veel vertellen. Ik kan me het
gebeuren nog heel goed voor de geest halen
maar weet geen details. Wat doet een arts in
zo’n geval, hij bekijkt de verwondingen, doet er
aan wat op zo’n moment noodzakelijk is en
verder is het een zaak van het zieken huis. En
als je dan zo’n patient nooit meer ontmoet dan
is daar mee de kous af. Overigens vind ik het
wel interessant die gewonde van toen, die maar
enkele jaren jonger is dan ik, hier te
ontmoeten.”

De jeugd van Benthuizen
Zo’n neergestort vliegtuig heeft natuurlijk een
enorme aantrekkingskracht op de jeugd. Vier
van deze toen jeugdige Benthuizenaren hebben
we kunnen achterhalen. Alle vier waren op
7 september aanwezig. 
Marcus Pos, onze secretaris, was toen elf jaar.
Of hij er de school voor verzuimd heeft laat hij
niet los, maar hij was wel direct en langdurig
aanwezig. Adrie Vis, die later zelf ging vliegen
en dat tot aan zijn pensionering is blijven doen
was er ook al gauw bij. Hij zag kans het
kompas te bemachtigen, maar heeft dat later
omdat het kapot was weggegooid. Later gingen
ook Bert en Gerrit Schellingerhout kijken, zij
kwamen thuis met een flinke hoeveelheid
munitie, een aantal brokstukken en een
vleugeltip. Van de munitie hebben zij zich al
snel ontdaan door het in een wak van het ijs
naar de bodem te laten zakken. Van de
vleugeltip maakte Bert een bootje waarmee hij
op de eerste reis al schipbreuk leed. Die
brokstukken/scherven heeft Gerrit nog steeds
in zijn bezit, ze hebben al eens op een
tentoonstelling in Het Molenhuis gelegen.
Ongetwijfeld zijn er nog meer jongelui
aanwezig geweest en mogelijk hebben zij nog
het een en ander in bezit. De heer IJsbrandij
hoopt met hen in contact te komen, hij zou
graag wat onderdelen of brokstukken van dat
vliegtuig in bezit krijgen voor zijn privé
museum.   

Arie Schellingerhout 
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Het eerste Hosanna
In de eerste huishoudelijke vergadering van de
nieuwe vereniging wordt het bestuur gekozen,
commissarissen van orde benoemd en de
contributie vastgesteld op 20 cent per week.
Chr. Gem. Zangvereeniging ‘Hosanna’ wordt
de naam van het nieuwe koor. 
De vereniging gaat in volle vaart van start met
een eerste repetitie op 13 februari 1925 waar de
directeur de leden stemt. Niemand wordt
afgewezen. Veel tradities van de vorige
christelijke zangvereniging worden over -
genomen en nieuwe gebruiken worden ingezet. 

Financieel ging het blijkbaar ook voor de wind,
want na de 3e repetitie werd al besloten stoelen
te huren, omdat het staande zingen ‘niet naar
wensch’ ging. Na een week huur betalen was
er een particulier die de stoelen beschikbaar
stelde. Dat kwam niet geloofwaardig over,
want de heer F. Spruitenburg maakte bezwaar
dat de leden daarin niet gekend waren. De
voorzitter stelde voor dat de leden akkoord
zouden gaan met aannemen in eigendom van
de stoelen. Er was één stem tegen!
De directeur vond dat hij het een beetje te druk
kreeg en vroeg of er geen persoon te vinden
was die de piano bespelen kon. Tot aller
tevredenheid werd Ant. Bregman de vaste
pianist van het koor. Salarissen werden per
kwartaal uitbetaald; ƒ 52,10 voor de directeur
en ƒ 9,- voor de pianist (in 1925-1926). 

De vereniging heeft zich, op aandringen van de
directeur, aangesloten bij de Bond van
Christelijke Zangvereenigingen in Nederland
en bij de Ring van Christelijke
Zangvereenigingen in Leiden en omstreken.
Dat geeft voordelen bij de aankoop van muziek
en men kan meedoen aan concoursen.

Er was een goede onderlinge band tussen de
leden, hoewel “Regina Verweij en Ingetje
Bouveê de zaal uitliepen om een reden die ze
lever niet wilden zeggen, dus die zijn we
kwijt.” Aldus het notulenboek. 

Op 10 juni 1925 maakte het koor hun eerste
uitstapje; een boottocht naar Velsen.
De leden zochten ook begunstigers, na drie
maanden hadden zich al 35 donateurs en
‘kunstlievenden’ aangemeld. Het verschil was
de bijdrage, die respectievelijk ƒ 1,50 of ƒ 1,-
bedroeg.

De directeur speelde het klaar om met zijn
kersverse koor binnen een jaar een “Eerste
Openbare Uitvoering te geven in het Veilings -
gebouw te Benthuizen op Woensdag 27 Januari
1926, ‘s avonds halfacht”. Er moet hard
gestudeerd zijn want op het programma staan
19 nummers: liederen van Schulz, Weber, Mozart
en andere bekende componisten. Ook
instrumentale werken; een sonatine voor vier -
handig pianospel en een serenade voor viool en
piano. Het was een heel geslaagde uitvoering.

Naast het gebruikelijke jaarverslag is er een
alternatief verslag van de secretaris bewaard
gebleven over het  verenigingsjaar 1925-1926,
wat hier exact in de gebruikte tekst is
overgenomen:     

“Verslag van ons eerste vereenigingsjaar
en de Bazaar”

‘t Jaar 1925 de maand van Januari
Och, ik bedoel de maand van Februari
Waren eenige jongens heel erg groen
Die wilden heel net en met fatsoen
In conferentie te geraken
Om een Zangvereeniging klaar te maken
Toen gingen we naar Jan Timmerman
En vroeg of hij een advertentie plaatsen kan
Maar vroeg hij, hoe moet dat advertentie zijn
Wel een oproeping natuurlijk, t is geen gijn
Hij zou ‘t tegen de krantensjors gaan zeggen
En nu gingen we een vergadering beleggen
Weinig jongelieden zijn er thuis gebleven
Want 39 personen hebben zich als lid
opgegeven
Het reglement werd vastgesteld
En ook t bestuur werd saamgesteld
Den Heer Jac van Aalst, die ‘t voorzitterschap
vervult

Hosanna
in Benthuizen, van 1925 tot 1969

Ten huize van C. Mets wordt op 16 februari 1925 een stuk op zegel opgemaakt, waarin vastgelegd
wordt dat de nieuw opgerichte Christelijke Zangvereniging Hosanna de schulden en de piano van
de opgeheven zangvereniging Oefening baart Kunst heeft overgenomen. Een nieuw muzikaal
tijdperk is aangebroken.
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Henk van Leeuwen als algemeen adjunct
Abr Zaal de Secretaris
D. Mets als bibliothecaris
A. v. Waaij zou penningmeester zijn
Zijn boeken waren ook correct en fijn
in orde en zoo moest het wezen
Want anders hoef ie ook geen bestuurslid te
wezen
En wie moest de directeur nou wel zijn
Wel, dachten we, Jacob van Beek te Koudekerk
a/d Rijn
En nu aan ‘t werk want we zouden
Den daaropvolgende week de repetities al gaan
houden

En . . . . . . . . . . . . O,O,O,O.O,O,O,O.
We hadden nog geen piano
O, Ja, we dachten wat, en dat ging
We gingen naar ‘t bestuur van de vorige
Zangvereeniging
En ze hadden ook niks te zwijgen
En gezegd, jullie kennen die piano wel krijgen
Vijf personen in getale,
Zijn toen de piano bij A. Buis vandaan wezen
halen
En zoo moesten we maar sjouwen
Om onze Zangvereeniging te behouwen
En suxes gehad hoor, ‘t is zoowaar
De vereeniging bestaat nu al weer ruim een jaar
Zoo hebben we gezongen en getoert
En onze eerste jaarlijkse Zang ook uitgevoert
En dat mogen we niet vergeten
Hij mag voor de eerste keer goed geslaagd heete
En alle dank aan onze dirigent
Want dat is toch maar een beste vent
En zijn zuster, die er ook was
Zong die avond prachtig de bas

O nee, zoo is ‘t gegaan
Ze zong in alle opzichten de sopraan
Ook haar nog onze hartelijke dank
Voor die mooie en schoone klank
Door het groote groote zaal
De menschen riepen er over allemaal.
En onze Antoon Bregman
Deed ook zijn best, al wat hij kan
Indien zij nog vermeld 
De Zang nu 49 leden telt.
En nu wensch ik, leer om leer,
Want het is toch mijn laatste keer
Dat ik leest driemaandelijksch verslag
Want over vijf weken zeg ik Benth. gedag

En eindig met mijn besluit
Benthuizens Zang, ga steeds
vooruit.

Bazaar
Verleden November
Nee, Verleden jaar September
Kregen ze het in hun kop
Om te zeggen, de piano die is op
Wat te doen, ja we zouden
Weer een bestuursvergadering
moeten houden
We stelden voor een bazaar
Maar dat vonden de drie andere
wel een beetje bar
Maar we moesten nog maar niet
remmen
En in de vereeniging in stemming
brengen
En ‘t is er doorgegaan, ja zoowaar

De bazar was voor elkaar
Nu werd er een comité gekozen
En de bazar stond toen op rozen
Drie dames en vier heeren
Moesten de boel maar verder regeeren
A. van Waaij moest voorzitter wezen
H. van Leeuwen moest penningmeester wezen
Jac. van Aalst, de secretaris
Abr. Zaal ook de secretaris
Als dames in in het comité zaten mede
An. v.d. Heijden, Mart. Paul en M. v.d. Vreede.
Nu aan het werk, hard werken maar
In tijd van een uur hadden we 400 lootjes klaar
Voor spreij en ook voor tafelkleed
Dus stonden deze al gereed
Veel schrijven en geschrifte
Veel ingekomen gifte
Het is gekomen voor elkaar
We hadden 1600 gulden maar
ongeveer ƒ900 zijn aan onkosten gekomen
Dus hadden we ƒ700 over
De nieuwe piano hadden we vrij

Het eerste bestuur in 1934: Cent van Beveren, Cock Schellingerhout,
Willem Mets, Wouda Buijs en ??? Blijleven.



Dus zingen zingen konden wij
En wat moesten we met dien ouwen
Die mochten ze voor honderd gld naar Leiden
toe gaan sjouwen
Zoo is de bazar geweest, ja ‘t is waar
Een reuze, en gezellig ding niet waar
We waren allemaal tevreê
Want alles liep reusachtig mee
En ‘k weet niet meer, ‘k neem een besluit
ik Ga niet verder, mijn verslag is uit

Gezien
de Voorzitter de Secretaris
J. van Aalst Abr. Zaal”

Enkele bestuursleden van het eerste uur waren
vervangen door anderen, zoals gebruikelijk bij
alle verenigingen. 

Nieuw in het tweede verenigingsjaar, 1926-1927,
was de deelname aan een concours. De directeur
was redelijk tevreden, maar nam zijn leden wel
onder handen over de gemaakte fouten. Hij
was streng, trouwens dat weten veel
Benthuizenaren want daaronder zijn er nog al
wat die van diezelfde meneer Van Beek orgelles
kregen. Maar zo streng moet hij niet geweest
zijn, want ook deze directeur trouwde met ‘een
meisje van de zang vereniging’. De geschiedenis
herhaalde zich, jaren daarvoor trouwde de heer
Nieuwenhuizen met Regina Verweij en nu
trouwt de heer Van Beek met Marrie Paul. Weer
een feestje voor de leden, met cadeau’s voor het
bruidspaar.

In de loop van de tijd kreeg de dirigent met
zijn Hosanna een goede naam, regelmatig
kwam er een verzoek om deel te nemen aan
een concours of andere evenementen, en niet te
vergeten, de uitvoeringen werden goed
bezocht. Maar zoals bij alle zaken, worden ook
bij Hosanna de bakens verzet, noodgedwongen
of niet en dat gebeurde in 1934.

Het tweede Hosanna (in vogelvlucht)
In 1934 wordt er een nieuw reglement
vastgesteld waarin als oprichtingsdatum is
vermeld 28 maart 1934. De artikelen van 1925
en 1934 komen grotendeels overeen, in het
laatste is wat overbodige tekst weggelaten. 

Een essentiële verandering is artikel 2, de
doelstelling. 
In 1925 luidt die “Het doel der
vereeniging is gelegenheid te geven om
onder leiding van een directeur zich te

oefenen in het zingen van Christelijke en
algemeene liederen en gaat uit van het

beginsel dat zangkunst te waardeeren is als
een Gave Gods waarvan de beoefening en
het gebruik in de eerste plaats aan Zijne
Verheerlijking behooren worden dienstbaar
gemaakt.”

In 1934 staat:
“Het doel der Chr. Zangvereeniging is om: 

a. door onderlinge oefening de kennis
van het zingen te bevorderen; 

b. door het geven van uitvoeringen de
liefde tot de zang te wekken.”

Hoe het ook zij, het woord ‘Hosanna’ of
‘Hosianna’, is een juichkreet, volgens een
bijbelse encyclopedie, ontleend aan psalm
118, 26, en hoe kan daar beter uitdrukking
aan gegeven worden dan in de naam van
een zangkoor.
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Het koor gaat woelige tijden tegemoet, in de
oorlogsjaren moeten alle verenigingen een
toontje lager zingen. Na 1945 leeft ook Hosanna
weer op, de gezelligheid komt terug, dagjes uit,
deelname aan concoursen, uitvoeringen geven
samen met het kinderkoor ‘Klein Hozanna’ en
gastensembles uit andere plaatsen. Een
toneelstuk komt ook op het programma. 
Ook dit koor boekte goede resultaten. Getuigen
daarvan zijn de medailles op hun vaandel dat
een plaats heeft in de oudheidkamer Het
Molenhuis (zie foto  op pagina 10).

Maar, aan alle dingen komt een eind, zo ook
aan de activiteiten van zangvereniging
Hosanna. Onderling gekrakeel en concurrentie
van andere koren had tot gevolg dat in 1969 de
vereniging werd opgeheven wegens gebrek aan
leden.
Daarmee is gelukkig niet een eind gekomen
aan ‘zingend Benthuizen’. Andere zang -
verenigingen, kerkelijke en andere koren, zijn
weer opgericht en nemen tot de dag van
vandaag deel aan het culturele verenigings -
leven in het dorp. Wat zou een dorp zijn
zonder muziek!

Inge van Eeden Petersman 

Hoort u de leden van het ‘2e Hosanna-koor’ zingen?



In vroeger dagen was een dorp ‘self-supporting’.
Dat moest ook wel. Er waren bijna geen
mogelijkheden om artikelen van ver te halen.
Er was bijna geen openbaar vervoer en de
meeste mensen hadden ook niet het geld om
naar de stad te gaan en daar allerlei inkopen te
doen en dan direct te betalen. Dat betekende dat
er ook in kleine dorpjes vrij veel verschillende
ambachten werden uitgeoefend. Ook in ons
dorp was dat het geval. Eén zo’n ambacht was
het kleermakersvak. In Benthuizen werd dat
beoefend door Qualm.

Dirk was de zoon van Pleun Qualm en woonde
aan de ‘tol’ in de Hoogeveen. Naast de boerderij
van Arie Groen. Hij trouwde in 1925, op dertig -
jarige leeftijd, met Josina Wilhelmina (Sientje)
Kaashoek. Het echtpaar kreeg drie kinderen,
Pleun, Leen en Sjaan.

Om het vak kleermaken te kunnen beoefenen
was Dirk in de leer geweest bij een gevestigde
kleermaker in de omtrek. Veel heeft hij geleerd
bij kleermaker Den Toom in Nieuwerkerk aan
de IJssel. Nu was Dirk in 1925 niet de enige

kleermaker in Benthuizen. Op dorpsstraat 95
woonde Gerrit Molenaar. Ook hij was
kleermaker en daarnaast barbier. Toch begon
Dirk Qualm ook als kleermaker in hetzelfde
dorp. De eerste tijd had hij een plaatsje in een
schuur van Cornelis van de Knijff. Na enige tijd
heeft Dirk de kleermakerij en kapperszaak van
Gerrit Molenaar overgenomen en is daar ook
gaan wonen. Het huis tussen de families B. van
den Bosch en Van Aalst. 

Het gegeven dat een barbier bijna altijd ook een
tweede beroep had als kleermaker, had de
volgende oorzaak. Op de dag had niemand tijd
en gelegenheid om naar de kapperswinkel te
gaan om zich te laten knippen en of te scheren.
Vroeger moest er alle dagen gewerkt worden
ook op de zaterdag en zeker in een dorp waar
de meeste mensen bij een boer werkten of boer
waren. Om die ‘vrije’ tijd nuttig te besteden
oefende kapper Qualm het kleermakersvak uit. 
Hij maakte voornamelijk ‘werkbroeken’ van
manchester stof. Een stevige stof waar de
nieuwe eigenaar jaren mee kon doen. Want als
de ‘knieën’ dun of versleten waren, zette moeder
er telkens nieuwe stukken in. Kostuums maken
was er niet veel bij. De meeste mannen deden
vele jaren met een pak. En meestal was er ook
geen geld voor nog een pak.

Kleermaker Qualm begon ’s morgens vroeg al
op de tafel. Daar werd het patroon uitgelegd en
de stof geknipt. Daarna begon het spelden,
rijgen en naaien. Was het kledingstuk af, dan
werd het geperst met een houtskoolstrijkijzer. 
Dit strijkijzer staat nu tentoongesteld in het
Molenhuis. 
De stof werd besteld bij Mertens in Rotterdam.
Daarvoor kwam een vertegenwoordiger met
‘stalen’. Zoon Pleun weet dat nog goed. Die
vertegenwoordiger had namelijk een auto! En
de kinderen Qualm mochten altijd een eind
meerijden. En wie had er voor de oorlog nu een
automobiel in Benthuizen!

De eerste kappersklanten kwamen meestal
rond half vier. Dan ging namelijk de school uit
en kwamen de schooljongens voor een
knipbeurt. De ouderen kwamen ’s avonds.
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Dirk Qualm, kapper/ kleermaker in Benthuizen
Een van de bekendste figuren in Benthuizen was de ‘kleermaker annex barbier’ Dirk Qualm.
De meeste ouderen zullen Dirk Qualm zich nog wel herinneren. Vooral zijn plekje op de grote
kleermakerstafel, waar hij bezig was met het maken en vermaken van diverse kledingstukken.
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Want een sluitingstijdenwet was er niet en zo
knipte kapper Qualm zolang er klanten waren.
Naast het knippen nam ook het scheren een
belangrijke plaats in. Om het scheren sneller te
laten verlopen zeepte Qualm niet zelf zijn
scheer klanten in. Meestal deden dat een paar
opgeschoten jongens om een zakcentje te
verdienen. Gus Bregman deed dat en Gus Groen.
Toen de zoons van Qualm groter werden,
namen zij dit werkje voor hun rekening. 

De zaterdagavond was de drukste avond van
de week. De mannen wilden voor de zondag
netjes geschoren zijn en soms ook nog geknipt.
Het was voor de meesten ook een gezellig
gebeuren en er werd dan ook hevig
gedebatteerd over de politiek!

Naast het knippen en scheren in de winkel,
kwam Dirk Qualm ook aan huis. Op
woensdag morgen en zaterdagmorgen pakte hij
zijn fiets en ging o.a. naar meneer Jan van de
Berg. Ook bij de Lugt knipte en schoor Qualm.
Dit betekende niet dat de boer in huis zat te
wachten. Het gebeurde vaak dat de boer nog in
het land was en dat Qualm onder het genot
van koffie moest wachten tot de boer binnen
kwam (tijd is geld,was nog niet van
toepassing).

Tijdens de oorlog ging Qualm zolang mogelijk
door met het kleermakersvak. Echter, het was
steeds moeilijker om aan goede stof te komen. 
Toch werd de naaimachine regelmatig gebruikt
en niet alleen door de kleermaker zelf! 

Er was namelijk bij Willem Gommerse op de
Dijk een kleermaker van het Duitse leger
ingekwartierd. En bij grote reparaties kwam hij
naar Dirk Qualm om de naaimachine te
gebruiken. Waarschijnlijk vond hij dat toch te
lastig te worden want op een dag werd de
naaimachine gevorderd door het Duitse leger.
Een aantal soldaten kwam de naaimachine uit
huis halen en brachten hem naar de leger -
kleermaker. Toen de Duitsers wegtrokken
vonden ze de naaimachine waarschijnlijk te
lastig om mee te nemen en kon de machine
weer worden opgehaald bij Gommerse.

Na de oorlog gingen de zonen Pleun en Leen
hun vader steeds meer bijstaan in het kappers -
vak. Pleun werd later kapper in Moerkapelle,
Leen volgde zijn vader op in Benthuizen. Het
vak van kleermaker kon hen niet bekoren.
Voor vader Dirk kwam steeds minder werk als
kleermaker. De confectie kwam steeds meer
binnen het bereik van de dorpelingen en
handwerk werd te duur. Om toch binnen het
vak bezig te blijven, deed hij veel werk voor
kleermaker Hoogland en kleermaker Stout uit
Zoetermeer.
In 1963 overleed Dirk Qualm. Zijn zoon Leen
zette in de jaren zeventig een nieuwe winkel
neer op dezelfde plaats. Nu is dat ook al weer
verleden tijden is de winkel verbouwd tot woon -
huis van de familie Van den Bosch - Bregman. 

Anneke Bregman - de Groot

Met dank aan fam. Pl. Qualm, Moerkapelle.
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Anado b.v. kleinmeubelen

Autorijschool J. Bremmer

Verkeersschool Bremmer b.v.

Verkeersschool Bross b.v.

Raadgevend Bureau Mr. E. H. Brouwers

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

Aannemingsbedrijf  Groen en Bregman

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij G. J. van der Kooij

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Leune Benthuizen b.v. Aannemers

Aannemersbedrijf Van der Meer

Van der Meer Automobielbedrijf

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel

Aannemingsbedrijf 

Van Noort Benthuizen b.v.

Administratiekantoor W. Pos

Schoonmaakbedrijf Pos

Pos-Kaart

R. E. D. Systemen

Aannemingsbedrijf  Gebroeders Schellingerhout

Service Equipe

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

Tuincentrum Van der Spek

J. Taal

Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder

Van Waaij b.v. Interieurverzorging

Kantoor Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Vervolg van de bestuursmededelingen

Nieuwe activiteit van de HKB
Zwerven door musea
Eenmaal per kwartaal willen we een museum
in de omgeving gaan bezoeken. Voor de eerste
keer is dat op woensdagmorgen 23 oktober
2002 naar het Schielandhuis in Rotterdam. Een
rondleiding in een museum is altijd voor een
beperkt aantal personen, in dit geval 20.
Daarom stellen wij voor met eigen auto’s of
openbaar vervoer te gaan. De chauffeurs
krijgen dan een vergoeding en het parkeergeld
wordt betaald. Voor indeling in de auto’s wordt
gezorgd. 

Het programma is als volgt:
- vertrek 9.00 uur vanaf Het Molenhuis
- om 10.- uur een kopje koffie in het museum
- een rondleiding van 45 minuten  langs

‘Stadsgeschiedenis’ en Schatten van de stad’
- daarna nog gelegenheid tot omstreeks 12.30

uur om op eigen gelegenheid nog een keer de
genoemde afdelingen te bekijken, of de
tentoonstelling ‘Daar komt de bruid’ of nog
een kopje koffie te drinken.

- Aankomst Benthuizen tussen 13.30 en 14.00
uur.

Kosten inclusief vervoer: e 10,50 per persoon
bij deelname van 20 personen.

Schatten van de stad

Opgeven vanaf 5 oktober 2002 ( i.v.m. de
bezorging van De Turfjes op alle adressen) bij:
Inge van Eeden Petersman, telefoon 079 331 00 67.
Let op: vol is vol! �


