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Open Monumentendag 8 september 2007
Het thema van de landelijke Open Monumentendag
2007 is Monumenten van de 20e eeuw of Moderne
Monumenten.
De monumenten van de vorige eeuw, gebouwd in de
periode 1900-1965 krijgen aandacht. Veel nieuws is er
over deze tijd te vermelden.
Er is gebouwd in de stijl van De Amsterdamse
School, Het Nieuwe Bouwen, de Delftse School en
niet te vergeten de Wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog.
Bij deze monumenten moet niet alleen worden
gedacht aan op zichzelf staande gebouwen, maar
ook aan de grootschaligheid in de bouw. Sociale
woningbouw, flatgebouwen, kantoorgebouwen,
scholen en andere gebouwen die ook te maken
hebben met de moderne infrastructuur.
Een wandeling door Benthuizen, kan een eyeopener
zijn voor wat er vlak bij huis aan gebouwen
aanwezig is, die in aanmerking kunnen komen voor
‘Modern Monument’.
In Rijnwoude wordt op Monumentendag ook Open
Atelier Dag gehouden.
In Benthuizen is het atelier van Lucy de Kruyf
(schilderkunst, keramiek en grafiek) en van Oscar
Pijl (schilderkunst) geopend.
De expositiezolder van Het Molenhuis is ook in de
route opgenomen. Oscar Pijl exposeert daar zijn
linoleumsnedes:
Verd w enen Mo (nu)m enten
Vervallen schuren in en rond het dorp Benthuizen
inspireerden kunstenaar Oscar Pijl tot het maken van
een serie linosnedes.
Gewapend met fotocamera en schetsboek ging hij op
pad om de (inmiddels verdwenen) schuren van de
firma Kooter en de boerderij van Groen vast te
leggen.
In het atelier werden details van de foto’s uitgekozen
en rechtstreeks in linoleum gesneden. Dit leverde
een serie spontane afdrukken op waarbij compositie,
licht en donker een belangrijke rol spelen.
Na 8 september (Monumentendag), zijn deze werken
nog te zien tot en met 6 oktober 2007 in Het
Molenhuis.
Het Molenhuis, de Hervormde Kerk, molen De Haas
en de ateliers in Benthuizen zijn op 8 september
geopend van 10.00-17.00 uur.
Een volledig programma is verkrijgbaar in het
gemeentehuis in Hazerswoude-Rijndijk
Let ook op de aankondiging in de Rijnwoudekoerier.

- Afspraken voor groepsbezoeken
telefoon 079 331 07 05 (M. Pos).

IvEP
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Bestuursmededelingen
Een stille getuige
In 1759 werd het initiatiefgenomen om de
plassen rond Benthuizen, Hazerswoude,
Hoogeveen, Zoeterwoude en Waddinxveen
droog te malen.
Door deze droogmaking kwam kwalitatiefgoede landbouwgrond ter beschikking.
In die ontwikkeling paste de bouw van een
korenmolen. Zo kreeg Benthuizen in 1772
zijn korenmolen. In de beginjaren was het
niet altijd even eenvoudig zomaar een bedrijf
te starten. Veel grond was in eigendom van
een kleine groep. Hierdoor was het moeilijk
grond in eigendom te verkrijgen wanneer je
niet direct tot deze groep behoorde. De
toenmalige wetgeving ondersteunde lange
tijd deze situatie. Bij het betrekken van een
boerderij werd men een soort pachter en
diende men belasting te betalen (Tiend).
Soms in geld, soms in natura, bijvoorbeeld in
de vorm van bepaalde werkzaamheden zoals
baggeren, ook wel dreggen genoemd.
Ary van Velde, de eerste bewoner van een van
onze oudste boerderijen, Hoogeveenseweg 17,
kon in 1766 aanvankelijk de boerderij niet
kopen hoewel hij financieel daartoe wel in
staat was. Hij diende zijn belasting te voldoen
in de vorm van dregwerkzaamheden.
De boerderij kreeg in die beginfase de naam
Tiend regt. Pas na invoering van de Franse
politiek onder het motto van Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap, werd de
boerderij alsnog zijn eigendom. De naam
werd vanaf dat moment Tiend vrijland t. Wij
kunnen ons dergelijke situaties nog
nauwelijks voorstellen. Onze molen is daar
de stille getuige van geweest. Wat zouden wij
veel meer weten als hij eens kon vertellen.
Eind jaren tachtig nam een kleine groep het
initiatief om zoveel mogelijk het verleden
vast te leggen. Deze groep is ondertussen
uitgegroeid tot meer dan 40 vrijwillig(st)ers
in de Historische Kring Benthuizen. Veel is
intussen onderzocht en gepubliceerd. Nog
steeds gaan deze activiteiten door.
In onze oudheidkamer Het Molenhuis (naast
de molen) is men met behulp van
schenkingen en kleine aankopen er in
geslaagd een goed beeld te scheppen van het
dagelijks leven in Benthuizen en omgeving in

het begin van de vorige eeuw.
In tegenstelling tot de molen, is Het Molenhuis geen stille getuige. De rondleid(st)ers
vertellen graag over ‘De Goeie Oude Tijd’ en
schenken er ook naar wens een heerlijk kopje
koffie of thee bij. Elke zaterdagmiddag van
13.30 -17.00 uur bent u van harte
uitgenodigd. Toegang gratis. Uw bezoek
wordt zeer op prijs gesteld.
Namens het bestuur,
Maarten Taal (voorzitter)
Welkom aan onze nieuwe leden
Aan de weg timmeren heeft succes. Bij onze
mooie en informatieve kraam op de laatste
Koninginnemarkt hebben veel mensen zich
aangemeld als lid. Wij hopen u ook eens te
ontmoeten op onze andere activiteiten of op
zaterdagmiddag in de oudheidkamer.
Als u meer van het werk en de doelstelling
van de vereniging te weten komt, krijgt u
ook interesse om u aan te sluiten bij de
actieve medewerkers, op welk terrein dan
ook.
Met degene die wij hierbij noemen, heten wij
zijn of haar hele gezin welkom.
Uit Benthuizen:
M. Baars
L.A. Bakker
J.P. Bij de Vaate
C.B. Bogaards
J. Bregman
P. Bremmer
F. Eybergen
A. van Gaalen
A. Peeman
A. de Ruiter
J. de Ruiter
H. van Straalen
C.J. van derVelde
H.C. van Velden
R. Visser
E.C. van der Wees
J. van Wijk
en uit Den Haag
M. van Noort
Met vriendelijke groet,
het bestuur.
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Wijn van Alsene te maecken
In het vorige Turfje gaf ik een recept voor een reukmiddel uit het
“Secreetboek”; ditmaal een recept voor een bijzondere wijn. Het is het
recept voor Alsemwijn. Ik zal het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
tekst weergeven. Een waarschuwing is op zijn plaats.
- Deze wijn smaakt bitter en zoals het boek
zegt, heeft het een onliefelijke smaak. Zo heeft
hij nochtans een wonderlijke grote kracht en
wordt boven alle andere wijnen gebruikt.
Vooreerst doodt hij de wormen en weerstaat
alle venijn en drijft uit alle schadelijke tumoren.
Als men den selven dikmaals drinkt, zo
reinigt hij alle inwendige partijen, als men het
eten niet goed binnen kan houden. Hij droogt
de opdompende vapeuren van de maag
(oprispingen), zodat ze niet in het hoofd
kunnen klimmen. Hij maakt appetijt, hij opent
alle verstoppingen van de inwendige partijen,
namelijk de lever, de milt en de nieren.
Hij bevrijdt voor de geraaktheid van de
vallende ziekte en de lammigheid, die
daarmee verbonden is. Hij restitueert de
verloren spraak. Hij versterkt de zwakke
leden, als die daarmee gewreven en gestoost
(gemasseerd) worden. Hij zuivert alle
wonden, zowel van de beesten als de mensen.
Hij geneest ook het quatseer des hoofds
(migraine), als men zich daarmee wast.
Als hem iemand ter zee begeven wil, zo zal

hij altijd tevoren enige dagen daarvan
drinken, want hij zal daardoor van de
zeeziekte bevrijd wezen. Daar en boven is
deze wijn een bijzonder preservatief tegen de
pest en alle venijnige luchten, als men
tevoren, aleer men de pestige mensen
bezoekt, daarvan komt drinken.
Om deze wijn oprecht te maken, zo is het
alderbest, dat men in de uitgeperste druiven
en in de most, aleer hij gewrocht is, de
knoppen van droge alsem hangt in een doek,
of het in het vat smijt, zoveel als men wil.
Laat de most daarop inwerken tot hij helder
is, aleer men daarvan gaat drinken.
Sommigen nemen ook wel goede
buitenlandse wijn en smijt daar in zoveel
alsem als het haar goeddunkt tot hij bitter
genoeg is. Als je het bovenstaande leest, is dit toch een
ideale drank voor in de medicijnkast. Om
zeker te zijn dat dit niet overdreven is, heb ik
het Dodoens’ Cruijdeboeck 1554 geraadpleegd.
Ook hierin wordt geneeskracht aan ‘Alsem’
toegeschreven.
Bijvoorbeeld tegen diarree en geelzucht. Als
je het op je nuchtere maag drinkt, beschermt
het tegen dronkenschap. Met anijszaad
vermengd verdrijft het winden, een
opgeblazen buik, maagpijn en misselijkheid.
Alsem met azijn is goed tegen ziekte door het
eten van verkeerde paddestoelen. Met wijn
gedronken is zij goed tegen vergiftiging, in het
bijzonder door dolle kervel en tegen de beten
van spinnen en andere venijnig gedierte.
In de linnenkast gelegd houdt het de motten op
afstand en met olie ergens opgesmeerd houdt
het vliegen, muizen en muggen op afstand.
Als laatste; als men van alsemwater inkt
maakt, zal het geschrevene niet door muizen
opgegeten worden.
Helaas is dit kennelijk allemaal achterhaald.
In het boek De Taal d er Kruid en wordt alsem
in geen der geneeskundige recepten
genoemd. Het komt daarin alleen voor als
het symbool van de bittere liefde.
Piet van Vliet
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De Dijk in woord en beeld (II)
In dit tweede deel van de geschiedenis van de Dijk gaat de aandacht uit naar het leven en
werken van de bewoners. Wie er woonden, wat hun beroep was, hun liefhebberijen en wat
de Dijk betekende voor de andere bewoners van Benthuizen.
Als eerste nog enig nieuws over de boerderij
Dijk no.? ter hoogte van het Molenslootpad.
Door opneming ter plaatse en informatie is
bevestigd, dat de locatie van de boerderij was,
waar nu de schapen annex een paardenstal
van de familie L. Gräper, voorheen Koos van
den Bosch staat. Er is nog enige informatie
binnengekomen via welwillend ter inzage
verstrekte akten. Het verdwijnen van de
boerderij is echter nog een vraagstuk dat nog
niet opgelost is en zal moeten wachten op
een nader uitgebreid onderzoek.

Nadien werden de scheepjes gemotoriseerd
en was het jarenlang het transportmiddel
voor aan- en afvoer, tot het vervoer geheel
werd overgenomen door de vrachtauto (zie
ook het artikel in de Turfjes van de 11e
jaargang juni 2001).
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was
de schouw het aangewezen vaartuig voor
klein vervoer over het water. Reeds in de tijd
van de veenderij werd de schouw gebruikt
bij het slagturven. (Zie ook de voorplaat en
de artikelen in de Turfjes van maart 2003.)

Bij de geschiedenis van de Dijk hoort ook
onlosmakelijk de geschiedenis van de vaart.
De hoofdfunctie is de waterstand op peil te
houden door bemaling of in droge tijd water
in te laten. Op de meeste boerderijen werd
het vaartwater gebruikt als drink- en
spoelwater voor het vee en de stallen. Men
legde eenvoudig een stalen buisleiding van
de vaart naar de stal en men kon onbeperkt
en gratis water gebruiken.
Ook de voedselvoorziening werd soms
aangevuld door een paling die mee glipte
door de buis. Maar o wee als deze vastraakte
in de buis, dan had men een groot probleem.
Geen paling om te eten en de koeien geen
water om te drinken. (Waar gebeurd verhaal!)
Voor de aan- en afvoer van landbouwproducten en
benodigde materialen
was men aangewezen
op vervoer via het
water en was de vaart
van levensbelang.
Voor het massavervoer
werd gebruik gemaakt
van kleine platte
vaartuigen met een
laadvermogen van
10 tot 20 ton.
Deze middeleeuwse
wijze van vervoer, met
zeil- en of door
mensen of paarden
getrokken scheepjes,
bleef bestaan tot in het
begin van de
twintigste eeuw.

Op 2 boerderijen werd jarenlang de schouw
dagelijks benut om ’s ochtends en ’s middags
de koeien te gaan melken:
1°. De familie Smink met de boerderij aan de
Dorpsstraat, op en aan de oostzijde naast de
Schoolstraat, en het weiland aan de overzijde
van de vaart op het terrein Dijk no. 2 waar
thans de familie C. van den Bosch is
gehuisvest met de schapenhouderij.
’s Morgens tussen 5 en 7 uur werden de koeien
met de hand gemolken en in de loop van de
ochtend werd de melk aan huis bezorgd in
de melkkoker van de klant. Verser kan niet!
Dankzij het snelvervoer met de schouw en
het handkarretje van de melkboer.
Tekening van de boerderij van Smink aan de Dorpsstraat,
op de hoek van de huidige schoolstraat (J. Vis).
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Vervolg van pagina 5:
De Dijk, aflevering 2

Naast dat dagelijks gebruik, werd de schouw
in het algemeen veel toegepast voor klein
vervoer over het water. Zoals bijvoorbeeld
voor verhuizingen en vervoer van materiaal
van onder andere de rietdekker annex
klompenmaker Jan de Hertog en ten behoeve
van werk langs de waterkant.
Voor het uitbaggeren van de vaart werd tot in
de jaren vijftig van de vorige eeuw de schouw
met baggerbeugel nog regelmatig gebruikt.
De Dijk en Vaart als recreatiegebied
Vroeger waren er geen sportvelden, gymlokalen of andere voorzieningen voor sport
en recreatie. Door de lange werktijden, zes
dagen per week van ’s morgens 4 à 6 uur tot
‘s avonds 6 à 7 uur, bleef er niet veel tijd over
voor ontspanning. De polder, inclusief de
dijk en vaart waren plaatsen waar men
ontspanning kon vinden.
In de polder waren vroeger veel meer sloten
dan tegenwoordig. Voor de jeugd was dat een
eldorado in de vorm van slootje springen,
vissen naar kikkerdril, salamanders en
dergelijke. Kortom een gebied om van de
natuur te genieten.
Door de sloten te dempen, vanaf het begin
der 20e eeuw tot heden en het land te
draineren ging slootje springen enz. tot de
verleden tijd behoren. Dit laatste tot vreugde
van de boeren die geen (over)last meer
hadden van slootjespringende jongens die de
slootkanten vertrapten.
Smink op pad met zijn melkhandel.
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De familie Spijker met de boerderij aan de Slootweg (waar thans het
transportbedrijf van De Ruiter is gehuisvest en het weiland aan de
overkant westelijk van de limiet naast de boerderij no.1.

Ook op de boerderijen was ruimte voor de
jeugd, bijvoorbeeld in en om de hooiberg,
waar in de buurt vaak een schommel en een
wip te vinden waren; een prima speeltuintje.
In de zomermaanden bood de vaart weer meer
uitkomst door deze als zwembad te gebruiken.
Wij hadden het geluk dat mijn vader een
zwemliefhebber was en vaak met ons ging
zwemmen. We voeren dan over met een
schouw vanaf waar nu het schoolplein is naar
het land van de familie Van Driel, waar nu de
Van Leeuwenhoekweg (zie pagina 7) is. Ter
plaatse was het ondiepe bassin als overblijfsel
van een vroegere overgang of doorwaadbare
plaats. Andere dorpsgenoten die niet zo
bevoorrecht waren dat ze overgevaren werden,
gingen lopend of met de fiets naar de Dijk en
vonden kleedruimte achter het melkschuurtje
van de familie Smink (waar nu de schuurtjes
van C. van den
Bosch staan,
Dijk no. 2).
Het zwemmen
was in die tijd
echter niet zo
populair dat
iedereen aan
het ‘hoofde’
leerde
zwemmen. Als
bijzonderheid,
zelfs de
schippers van
de “Nooit
Volmaakt” en
de “Zelden van
Pas” die altijd
op het water
bivakkeerden,
konden niet
zwemmen.

Vervolg van pagina 6:
De Dijk, aflevering 2

augustus 2007 • BENTHUIZER TURFJES • 7

Vervolg van pagina 7:
De Dijk, aflevering 2

In de tijd dat we in de vaart ons zwembad
hadden, konden we er ook vissen. In die tijd
ging het wat simpeler dan tegenwoordig. Er
werd een bamboe hengelstok gekocht bij één
van de kruidenierszaken à raison van 15 à 25ct.
of we gebruikten een bonenstaak. Met een
simpel simmetje en een stukje deeg of een
worm aan de haak kon men vissen. De
opbrengst, een paar voorntjes, baarzen of
soms paling werd meegenomen naar huis en
lekker gebakken. In de oorlog introduceerden
de Duitse soldaten een nieuwe manier van
vissen: Een handgranaat in het water laten
ontploffen en een flinke portie dode vis kwam
bovendrijven.
Naast het vissen als recreatie waren er ook
nog vormen van beroepsvisserij.
In de jaren rond 1930 waren Arie van der Bijl
(opa van der Bijl) en P. Spijker pachters van
het visrecht langs de Slootweg tot aan het
verlaat. Dit was bij de afgeknotte molen aan
het eind van de Slootweg. ’s Avonds werden
er dobbers uitgelegd, dit waren drijvers
waaraan een draad met een haak en een stukje
aas zat. ’s Morgens vroeg, voordat de bakkerij
startte en het melkerstijd was, dus voor
04.30 uur moesten de dobbers met de vangst
weer opgehaald zijn. Dus echt nachtwerk.
Omstreeks diezelfde tijd was ook beroepsvisser Nahon uit de Weipoort actief. Die had
ook viswater in huur, onder andere de limiet
naast boerderij Steenwijk, Dijk no. 1. Zijn
wijze van vissen was met fuiken die uitgezet
werden en later weer gelicht werden.

Een andere manier om vis te verschalken was
vissen met een zegen, dit is een soort sleepnet en dat werd wel clandestien gedaan door
stropers.
Rest nog het grote plezier wat beleefd werd
in de winter als de vaart dichtgevroren was
en men kon schaatsen. Het lijkt wel of de
ijspret vroeger intenser beleefd werd dan
tegenwoordig. Dit is ongetwijfeld ook zo,
want de saamhorigheid werd sterk beleefd
en iedereen die maar enigszins kon trok naar
het ijs en dat waren er velen. Want door de
vorst was er gedwongen werkloosheid.
Een nadeel was, dat er geen inkomsten
waren en dat was armoede lijden in de vaak
grote gezinnen die afhankelijk waren van de
eenverdiener. Er waren nog geen
aanvullende uitkeringen, maar de ijspret
werd er niet minder om. Als aanvullend
rantsoen probeerde men vaak in de hardrijdwedstrijden of bij het ringsteken een prijs te
winnen, vaak een zij spek of andere levensmiddelen.
De prestaties op het ijs waren goed tot zeer
goed, getuige onze plaatsgenoot A. van den
Berg die rond de voorlaatste eeuwwisseling
(1899-1900) zelfs wereldkampioen werd.
We kunnen dus gerust zeggen dat de vaart
een zeer belangrijk deel is van de Dijk en in
deze tijd nog veel ontspanning brengt door
de vele vissers die er zich verpozen en ook
voor de pleziervaart in kleine bootjes voor de
jeugd.
In de volgende
Turfjes, de
woonbebouwing
langs de dijk.
Piet van Noort

De gebroeders
Voorwinden
aan de zwier op het ijs.
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Het meisje met de ‘witte strik’
Op een foto in het boek Een school in het polderland (de geschiedenis van de School met de
Bijbel in Benthuizen, pagina 125), staat een meisje met een witte strik in het haar. In het boek
wordt zij Tannie Bakker genoemd. We weten nu dat haar echte naam Dina van Iwaarden is.
Zij komt niet uit Benthuizen. Zij is geboren in Stavenisse op het eiland Tholen in Zeeland,
in 1944.
Wegens de watersnoodramp van februari 1953 was zij geëvacueerd in Benthuizen. Zij woonde
samen met haar vader, zus Nellie, broer Jaap, oma en opa, op de zolderverdieping van de
familie Van Puffelen aan de Geerweg (die zij zich herinnert als toen de Zegwaartseweg), in het
huis met de naam Alter Ego. Moeder was tijdens de ramp verdronken.
Stavenisse zaterdagavond 1 februari 1953
Het stormde ongekend hard uit het
noordwesten. Die nacht zou de vloed extra
hoog zijn (springvloed). Beide zorgden
ervoor dat lang voor het officiële tijdstip van
de vloed het zeewater een uitzonderlijke
hoogte bereikte.
De vader van Dina ging in de loop van de
avond naar de haven om mogelijk van dienst
te kunnen zijn. Al spoedig kwam hij terug
met de mededeling “Er is geen houden meer
aan”. Stavenisse zat in de val van het water.
Dina, Nellie en Jaap werden vanuit de
ouderlijke woning overgebracht naar de
nabijgelegen woning van oma en opa. “We
zijn zo terug”, zeiden vader en moeder. Het
water kwam echter zo snel, dat terugkomen
onmogelijk was. In het huis van de grootouders moest iedereen naar de zolder. Ook
daar kwam het water. Alles was donker. De
situatie werd met de minuut hachelijker. Het
huis bleef gelukkig staan.
Dina kan zich nog heel goed herinneren dat
bij het lichter worden, het haar verboden
werd door het kleine zolderraam naar buiten
te kijken. Vanuit dat raampje was te zien dat
haar ouderlijk huis was verdwenen.
Veel later op de dag werd de hele familie
opgehaald met een bootje en bij het gemeentehuis aan land gezet. Wat zij toen zag als meisje
van 8 jaar laat zich met geen pen beschrijven.
Nog steeds komen die herinneringen op als
zij bij familiebezoek terugkomt op deze plek.
Dat vergeet je nooit meer.
Via de Ahoy-hallen in Rotterdam, waar zij
wat speelgoed mochten uitkiezen, gingen de
kinderen naar familie in Zwijndrecht.
Al die tijd was er voor de kinderen geen
duidelijkheid over de ouders. Pas in
Zwijndrecht hoorden de kinderen dat vader
nog leefde, maar moeder verdronken was. Ze
herinnert zich nog goed, hoe er aan tafel voor
gebeden werd. Na een verblijf van 14 dagen
in Zwijndrecht verhuisden de kinderen via

familie in Zoetermeer, waar zij de overige
familieleden weer ontmoetten, naar
Benthuizen.

Dina, Jaap en Nellie van Iwaarden.

Ontvangst in de school
Om praktische redenen bracht vader de
kinderen zo spoedig mogelijk weer naar
school. Het was juist een moment dat alle
leerlingen in de hal verzameld waren voor
een gemeenschappelijk begin. Doordat tijdens
de ramp alles verloren was gegaan, hadden
de kinderen nauwelijks passende kleren.
Cees Verheul wist zich nog te herinneren dat
de kinderen laarzen droegen. Dina weet nog
heel goed, hoe vreemd dat voelde en ook dat
ze wat minder flatteuze mutsjes op hadden.
Kortom, Dina, Nellie en Jaap zagen er een
beetje bijzonder uit. Dat vonden de leerlingen,
maar zijzelf ook. Gevolg: ‘Hilariteit’. Dina
kan zich de situatie nog heel goed voor de
geest halen, zij voelde zich diep ongelukkig.
De heer Idema, hoofd van de school, doorzag
de situatie en greep snel in door aan de
leerlingen te vertellen wat er gebeurd was in
het gezin van deze kinderen.
Het werd doodstil in de hal. Het verhaal
maakte een geweldige indruk. Dat wist niet
alleen Dina zich nog te herinneren, maar ook
Cees Verheul. Die gebeurtenis heeft een
onvergetelijke indruk gemaakt.
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Verdwaald in Benthuizen anno 1953
Van die eerste ochtend op school kan Dina zich
nog herinneren dat haar jongere zusje Nellie
bij de juf op schoot mocht zitten. In de pauze
wilden sommige kinderen toch ook wel het
‘naadje van de kous weten’. In zo’n situatie is
het gevoel slachtoffer te zijn onontkoombaar,
zo ook bij Dina, Nellie en Jaap. Dat gevoel
werd aan het einde van de ochtend nog
versterkt door het feit dat bij het uitgaan van
de school, de drie kinderen aan het einde van
de Schoolstraat niet rechtsaf, maar linksaf
sloegen, op weg naar huis. Ter hoogte van de
molen bekroop hun het gevoel de verkeerde
weg te hebben gekozen. Ondanks het feit dat
het stratenplan van ons dorp toen zeker niet
al te moeilijk was, herinnert Dina zich nog
heel goed het gevoel verdwaald te zijn.
Verjaardagen, verjaardagen
en nog eens verjaardagen
Van de schooltijd voor haar evacuatie weet
Dina zich nauwelijks nog iets te herinneren.
Als zij echter vertelt over haar schooltijd in
Benthuizen dan komen er meer verhalen.
Zo weet Dina zich nog heel goed te
herinneren dat zij nog nooit zoveel
verjaardagen van vriendinnetjes heeft
gevierd als hier in Benthuizen.
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Als er iemand jarig was, dan werd zij
steevast uitgenodigd. Hierdoor kwam de
gewenning van kennen en gekend worden
snel op gang. Zij bewaart hieraan gevoelens
van gastvrijheid, warmte en begrip. Zij is al
die ouders nog steeds dankbaar voor die
geweldige opvang. Over het aantal
vriendinnen had ze niet te klagen.Van uit
haar huis stak zij de weg over en haar
speeldomein strekte zich voor haar uit, de
boerderij van de familie Van Staalduinen, in
het dorp bekend onder de naam Café d e
Zw aan. Achter de boerderij speelden ze in de
hooiberg.
Eten bij de familie Steenwijk
Soms werd de vaart overgestoken, slootje
gesprongen of met de polsstok het land in.
De kleren bleven niet altijd droog. Bij terugkomst op de boerderij werden deze gedroogd
aan de waslijn, zodat je toch voor het oog
nog met droge kleren thuiskwam. Aan de
andere zijde van de vaart stond ook de
boerderij van de familie Steenwijk. Na een
middag spelen buiten was er natuurlijk trek
in iets lekkers. Dina weet zich nog heel goed
te herinneren dat zij dan wel eens pap aten
bij de familie Steenwijk. Met name de
frambozenpap was verrukkelijk.

Vervolg van pagina 10:
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Een goede leerles voor twee
Naast alle leuke, spontane en warme
herinneringen weet Dina zich nog een heel
ander voorval te herinneren. Op school was
een jongen, ze weet de naam nog maar wil die
niet zeggen. Hij was telkens bezig om andere
kinderen te treiteren en natuurlijk ook Dina.
Het begon haar ook knap te vervelen. Geheel
tegen haar gewoonte had ze er op een gegeven
moment zo genoeg van, dat ze hem beetpakte,
op de grond gooide, bovenop hem ging zitten
en een flink pak rammel uitdeelde. Het bleek
de oplossing. Het was gelijk over. Zelf is ze
er nog steeds verbaasd over dat ze dit heeft
gedurfd. Ze weet tot op de dag van vandaag
nog wat een heel goed gevoel dat gaf.
Luctor et Emergo (ik worstel en kom boven)
In de zomer van 1955 vertrok het gezin Van
Iwaarden weer naar Stavenisse. Zij behoorden
bij de laatsten die terug gingen. Vader wilde
een koophuis, en koophuizen waren schaars.
Dina herinnert zich de terugkeer naar
Stavenisse nog heel goed. Ze voelde zich
weer net zo ‘een vreemde’ als bij de
aankomst in Benthuizen. Door haar verblijf
in Benthuizen sprak zij nauwelijks Zeeuws
meer. Dat viel bij de kinderen in Stavenisse
op. Weer was er de beleving van ‘er niet bij

horen’. Maar dat duurde niet lang. Want als
geboren Thoolse kreeg ze die Zeeuwse ‘taele’
al gauw weer onder de knie.
In Stavenisse was iedereen druk bezig met
het opruimen en de wederopbouw. Over de
ramp zelf werd eigenlijk niet meer gesproken.
Dat was een bijna algemeen stilzwijgen. Dat
is haar als kind altijd bijgebleven. Ook over
het verlies van haar moeder werd thuis
weinig meer gesproken. Dat zie je overigens
vaker na een grote ramp. De dingen zijn dan
blijkbaar te erg geweest om er over te kúnnen
praten. Tegenwoordig wordt er veel meer
gedaan aan begeleiding en traumaverwerking.
Dat was toen onbekend. Hard aanpakken en
zo maar proberen de dingen te ‘verwerken’
en te bovenkomen. Dat is ook het motto van
het Zeeuwse wapen. Op dat wapenschild
staat een leeuw die zich aan het water
ontworstelt met de wapenspreuk ”Luctor et
Emergo” (ik worstel en kom boven).
Dina kan zich niet herinneren dat er in de kerk
veel bij de ramp werd stilgestaan. Pas jaren
later op een zondag in februari, werd er een
speciale kerkdienst aan gewijd. In 2003 werd
er een herdenkingsbijeenkomst gehouden
met als thema “50-jaar-na-de-ramp”, die druk
werd bezocht. Samen met haar zus is zij
daarbij aanwezig geweest. Deze bijeenkomst
vond bij de nabestaanden van de ramp toen
veel weerklank.
Tot slot
Na de schoolperiode kreeg zij een baan bij de
plaatselijke bank. Gezien de kleinschaligheid
had zij een breed pakket van taken. Het
contact met de klanten gaf haar veel
voldoening. Tijdens ons interview blijken
haar invoelend vermogen en het kunnen
luisteren opvallende eigenschappen. Het zou
ons dan ook niet verbazen als haar functie als
bankemployee regelmatig wisselde met die
van vertrouwenspersoon.
Zij is later getrouwd met de heer J. Quist, die
op een (andere) bank werkte. Zo vormden ze
dus samen een echt ‘bankstel’. Vlak voor hun
huwelijk was haar echtgenoot begonnen aan
de studie theologie. Zij verhuisden hiervoor
naar Utrecht. Hier werd hun zoon Kees
geboren. Na twee andere gemeenten is haar
man sinds 1992 predikant in de Oude-Kerk
gemeente in Scheveningen. Zij vindt het fijn
om zelf ook actief te zijn in het kerkewerk.
Maarten Taal
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Uit: Rijnwoude Koerier maart 1996

AMBTSKETEN BURGEMEESTER
Tijdens het Open Huis op 18 november vorig jaar, bleken heel veel inwoners belangstelling te hebben voor het
verhaal achter de ambtsketen van de burgemeester. De burgemeester beloofde aan de bezoekers via de Koerier
het verhaal te vertellen. Omdat er tot nu toe geen ruimte in de Koerier beschikbaar was, is de publicatie
achterwege gebleven. Graag lossen wij deze week onze belofte in.
De zilveren keten is samengesteld uit lange horizontale schakels afgewisseld door achthoekige. De schakels
worden door middel van kleine schakeltjes met elkaar verbonden waarna ze een geheel vormen.
De achtkantige schakels bevatten motieven die terugwijzen naar de historie toen het grondgebied van de huidige
gemeente Rijnwoude hoofdzakelijk bestond uit uitgestrekte wouden. De vier daarin meest voorkomende
boomsoorten zijn op de schakel weergegeven n.l. de hazelaar, de eik, de berk en de pijnboom. De eerste drie
worden weergegeven door een bladmotief en de laatste door middel van een kegel.
De boomsoorten hebben elk een symbolische betekenis. De hazelnoot staat voor ‘verborgen wijsheid’ en
vertegenwoordigt vrede. De eik belichaamt sterkte, bescherming, duurzaamheid, dapperheid en waarheid. De berk
brengt vruchtbaarheid, licht, bescherming tegen heksen en verdrijft kwade geesten. De pijnboom staat voor
oprechtheid, betrouwbaarheid, levenskracht, karaktervastheid en stilzwijgzaamheid.
Overigens wijst het woord “woude” in veel dorpsnamen in de omgeving ook op dit verleden. Bij de keuze van de
nieuwe gemeentenaam heeft dit ook een rol gespeeld.
Daarentegen is de achthoek van oudsher het symbool voor vernieuwing, herleving en wedergeboorte, de meeste
stenen doopvonten in oude kerken zijn bijvoorbeeld achthoekig.
De horizontale, lange schakels drukken met het golfmotief de verbondenheid met het water uit. De drie kernen
waaruit Rijnwoude bestaat zijn immers typische polderdorpen. Dit wordt nog extra benadrukt door de gestileerde
molenwieken die het ontstaan van de polder en het voortdurend bewaken van het waterpeil verbeelden. Een rivier
als de Rijn was en is daarbij natuurlijk nauw betrokken en deelt dus in de symboliek.
Op nog een paar manieren roept de keten herinnering op aan de drie voormalige gemeenten. De drie achterste
schakels dragen hun wapens en het is niet toevallig dat zij zich, bij het dragen van de keten, letterlijk “achter de
rug” bevinden. Bovendien is om de keten op bescheiden wijze een levendige toets te geven, op elke as van de
molenwieken een kleine cabochon geslepen en een siersteen of zo men wil halfedelsteen geplaatst. Ze hebben de
kleuren die voorkwamen in de wapens van de voormalige gemeenten die nu deel uitmaken van het nieuwe wapen.
Zo geeft Malachiet de groene kleur van de “turven” van Benthuizen weer, de Carneool het rood van Hazerswoude
en Lapis Lazuli ten slotte het blauw uit het blazoen van Koudekerk.
Ook aan sommige sierstenen worden bepaalde eigenschappen toegeschreven. Zo zou b.v. de Carneool of Kornalijn
ondernemingslust en, levensmoed schenken en de drager bovendien onweerstaanbaar bij de vrouwen maken. De
Lapis Lazuli bevordert karaktervastheid en zin voor kleur en harmonie. Waar de beide uiteinden van de keten
samenkomen en hem zo tot een eenheid maken, bevindt zich de schakel waaraan de penning, het “onderscheidend
teeken” van ’s burgemeesters waardigheid, is bevestigd.
De penning draagt aan de ene zijde het rijkswapen en aan de andere zijde
het wapen van de gemeente. De penning wordt op een zodanige manier
bevestigd dat hij eenvoudig kan worden losgemaakt om gedraaid
opnieuw bevestigd te kunnen worden.
De hierboven genoemde schakel verzinnebeeldt de vruchten die
samenwerking en samenvoeging, ook van verleden en heden, uiteindelijk
afwerpen. Hiertoe bevat deze een compositie van de zaken, die op de
andere schakels voorkomen.
* zie “uit de geschiedenis van Hazerswoude” van Kroon, blz. 9.
Tekst: W illem Vis, Hazer sw o ude
O ntw erper : W illem Vis, Hazer sw o ude
Zilver smid: Nico van der Putten, Ho ogmade.
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Museumstukken II
In het depot van onze oudheidkamer staat
een bijzonder kacheltje, met losse delen; een
noodkachel uit de oorlogsjaren 1940-1945. De
herkomst is bij de collectiebeheerders niet
bekend. Als er onder de lezers iemand is die
kan zeggen “dat komt bij mij, of bij die of die
vandaan”, zal dat een aanwinst voor onze
documentatie zijn.
Op de foto ziet u de
kachel, die veel lijkt op het
bekende ‘duveltje’, zoals
vroeger veel gebruikt
werd. Het gebruikte
materiaal is echter dun,
onbewerkt plaatijzer en nu
danig verroest. Toch moet
het gemaakt zijn door een
deskundige kachelsmid die
met originele gereedschappen werkte. In de
bovenplaat is namelijk een
rand gemaakt, waarin het kleine, ook
afgebeelde ‘kacheltje’ past. Er staan ook
merktekens in, nu onleesbare letters. Dan is
er nog een plat stuk bij, waarvan wij denken
dat het bij een andere kachel behoort. Ook is
er een stel kachelpijpen bij. Het geheel stamt
uit de oorlogsjaren en het is bekend dat er
toen veel van deze kachels gebruikt werden.
Het kleine kacheltje (dat bovenop geplaatst
wordt) werd een m ajo k achel genoemd.
Twee van onze leden hebben onderzoek
gedaan en vonden de volgende definitie:
“Een majokachel is een buisvormig noodkacheltje met een dubbele wand dat bovenop
een gewone kachel kon worden gezet.”
In de laatste oorlogsjaren was er geen
brandstof voor het stoken van de kachel
meer en zo kwam Johan Bubberman, die
werkte bij een ijzerwaren- en gereedschaphandel in Rotterdam, op het idee een ‘hoogrendementskachel’ te ontwerpen. (HR, ver
zijn tijd vooruit.)
Een kacheltje, dat met minimale middelen,
houtsnippers en andere brandbare restanten,
voldoende warmte kon produceren om warm
eten te kunnen bereiden.
Het idee werd uitgevoerd door een smid en
het werd een veelgevraagd artikel. Het kon
op de potkachel gezet worden. Die kachel
zorgde dan voor voldoende trek.

De naam MAJO
staat voor Marie
en Johan, de
uitvinder en
zijn vrouw.
En dat het hele
kleine houtjes
moesten zijn,
daar weet een
ander lid van de
HKB alles van.
Hij moest ze
hakken voor het
kleine noodkacheltje bij hem thuis.
Er is ook een beschrijving (handleiding)
gevonden om het ding zelf te maken.
“De plaatijzeren cylinder B met een diameter
van ongeveer 16 cm is aan de beide uiteinden
E en F open. De hoogte bedraagt ongeveer
16 cm. Een paar cm beneden den bovenkant
is bevestigd de bus A met een bodem en
voorzien van twee trekgaten C. Deze bus
heeft een doorsnede van 10 à 11 cm; de
hoogte bedraagt plus minus 13 cm; de trekgaten zijn elk 3 à 4 cm wijd. Hiervoor kan
men bv. fietsbus gebruiken.
De bedoeling is dit noodkacheltje te stoken
met hout, papier en licht ontvlambare
brandstoffen. Men plaatst het geheel op de
geopende bovenplaat van de kachel terwijl
alle andere openingen van die kachel,
uitgezonderd de pijp, zoo goed mogelijk
afgesloten worden.”
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Er staat nog
een waarschuwing bij
om rekening te
houden met de
“hooge” vlamtemperatuur.
Niet de deur
uit gaan dus,
als deze kachel
in gebruik
was.
Deze beschrijving was waarschijnlijk bestemd
voor amateurs, de auteur is niet bekend.
Niet alleen was het een veelgevraagd artikel,
maar het werd ook veel nagemaakt.
In Benthuizen zijn in de smederij van Chris
van Eeden Petersman ook verschillende
noodkachels gemaakt.
Een van deze kachels zie ik (IvEP) nog voor
me, het stond bij ons in huis. Het was het
grote model noodkachel en gemaakt van een
melkbus. De ronde kachel was uitgebreid
met een warmhoudplaat tussen de kachel en
de pijp. Het was een ‘allesbrander’, want
restjes kolen uit de smederij werden erin
gestookt. Die kwamen er dan uit als een
grote sintel (volgens overlevering).

Zwerven door Musea
Met de paardentram
door historisch Zoetermeer.
Een verzoeknummer!
Op woensdagmorgen 19 september 2007 op
stap in Zoetermeer, met onze zustervereniging het Historisch Genootschap Oud
Soetermeer en het Gilde Zoetermeer.
Dit jaar viert men het duizendjarig bestaan
van Zoetermeer. Een speciale ‘pionierstocht’
met de paardentram is daarvoor uitgezet.
Door oud Zoetermeer en een stukje van de
(voormalige) polders, onder leiding van de
bij velen bekende Jaques van Oosterom.
De toer duurt ongeveer twee uur en start bij
restaurant De Sniep, waar we ook koffiedrinken.
De kosten bedragen 16 euro per persoon,
inclusief koffie.
Opgeven kan tot 5 september bij Inge van
Eeden Petersman, telefoon 079 331 00 67.
Daarna ontvangt u bericht hoe laat we vanaf
Het Molenhuis vertrekken.

Inge van Eeden Petersman

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:
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