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Terugblik op twintig jaar Historische Kring Benthuizen.
Het jubileumgeschenk in aanbouw: de buitenberging bij de oudheidkamer.
Door vrijwilligers, voor vrijwilligers (lees de “Activiteiten” op pagina 3). Karel Binnendijk, Piet van Noort,
Kees van Veen en Piet Voorwinden plaatsen de bekisting voor de te storten betonvloer van de nieuwe buitenberging naast Het Molenhuis. De opbouw werd gereedgemaakt in de werkplaats van Karel Binnendijk en door
Transportbedrijf firma W. de Ruiter en Zn. vervoerd en op zijn plaats gezet.
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Zwerven door de regio
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk
8 april 2009, vertrek 9.15 uur bij Het Molenhuis
De vrijwilligers van dit museum laten ons zien en horen
hoe er werd geleefd in deze waterrijke omgeving. Het
landschap is ontstaan door drastische ingrepen van de
mens. Het begon met de ontginning van het moerasgebied
tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn in de
twaalfde en dertiende eeuw. Er ontstond boerenland met
akkers voor de teelt van granen, maar door de snelle
ontwatering klonk de bodem in. De grond was niet meer
geschikt voor akkerbouw, en de boeren gingen over op
veeteelt.
Door de vervening, beter gezegd turfwinning in de
zestiende en zeventiende eeuw, ontstonden grote, diepe
plassen. Daardoor ontwikkelde zich ook de visserij.
Voor al deze ambachten was gereedschap nodig, en
daarvan is veel te zien in het museum.
Het museum is
gevestigd in een
voormalige
boerderij uit
1907. Het
gebouw is nog
vrijwel volledig
intact met een
woonkeuken,
een ‘stoep’,
kelder,
opkamer, pronkkamer en stal.
Kortom, er is veel te zien. Herkennen en kennismaken met
de nabije omgeving.
Aanmelden bij Adri en Ries Havenaar, telefoon 079 331 35 80
of e-mail HAKA@12MOVE.NL., voor 3 april 2009. De kosten ad.
€ 12,50 vooraf betalen op bankrekening nr. 307.25.64.13
van de Historische Kring Benthuizen.
Wij stellen voor, na afloop van de excursie te gaan lunchen
(voor eigen rekening).

Plannen voor 2009
Voor 10 juni staat er een excursie naar het Nationaal
Baggermuseum in Sliedrecht op het programma. Iets verder
van huis, maar daar nemen we dan ook de tijd voor.
Dichter bij huis hebben we de mogelijkheid een historische
vaartocht over de Vliet te maken.
Van Leiderdorp varen we naar Delft, waar we afmeren en
de stad gaan bekijken. Dit wordt een dagtocht in augustus.
Kosten, vertrektijden en nadere informatie over deze
excursies volgen in het Turfje van april, maar denkt u eens
na over deze plannen en laat het ons weten of u er in
geïnteresseerd bent.
Adri en Ries
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Bestuursmededelingen
Natuur, Cultuur en Politiek
Eind vorig jaar maakte ik een excursie door de
bossen achter het paleis Het Loo in Apeldoorn.
Wij liepen door prachtige beukenlanen. Opeens
hield onze gids ons staande en wees ons op het
volgende.
De meeste beukenlanen bestaan uit een brede
laan met aan weerszijden een smalle laan,
eveneens van beuken.
De aanleg van deze lanen stamt uit een tijd dat
de vorst of vorstin alleen met zijn of haar gezin
door de brede laan wandelde. In de naast gelegen
smalle lanen liep het gevolg. Zo kwam de status
van de vorst en/of zijn gemalin beter tot zijn
recht.
Tevens wees zij ons op het volgende.
Zo’n laan met hoog opgaande bomen heeft veel
overeenstemming met de architectuur van een
kathedraal. In het midden het schip en aan beide
zijden de zijbeuken. Misschien hebben vroegere
bouwmeesters van kathedralen zich bij de
benaming laten inspireren door de bosbouw.
Mogelijk treffen we hier de invloed aan van de
natuur op de cultuur.
Wanneer je in Het Molenhuis uit het achterraam
kijkt, zie je verschillende polders. Tijdens het
ontstaan van die polders, ontstonden er even
zovele polderbesturen. Een van de belangrijkste
taken van zo’n bestuur betrof de veiligheid van
de bewoners. Als bestuur van één polder kon je
dat niet alleen. Overleg met andere bestuurders
was noodzakelijk of je dat nou prettig vond of
niet. Het bestuur die dit naliet, vormde een
gevaar voor zichzelf maar zeker ook voor
anderen. Grote polder, kleine polder, het maakte
niet uit, de één was niet belangrijker dan de
ander. Met z’n allen aan de overlegtafel en je
verantwoordelijkheid nemen. Het poldermodel.
De bestuurders deden het al voordat de term een
begrip was. Bestuursbeleid, geboren uit ervaring,
gericht op vervulling van de primaire behoefte
aan veiligheid.
Deze houding heeft in belangrijke mate ons
politiek stelsel beïnvloed. Misschien is dat wat
ons onderscheidt van andere landen. De natuur
heeft zo zijn invloed op de volksaard en dus op
de politiek.

Dankbaarheid

met wie je samenwerkt. Zonder één onvertogen
woord hebben allen het werk overgenomen.
Daarvoor wil ik een ieder heel hartelijk danken.
Juist op zulke momenten ervaar je pas hoe sterk
een team is.
Fantastisch. Nogmaals dank.

Afscheid van de Historische Kring
Voor bekenden was het geen geheim dat mijn
vrouw en ik al geruime tijd plannen hadden om
wat meer in de buurt van de kinderen te gaan
wonen. Op 15 oktober j.l. kregen wij de sleutels
van onze toekomstige woning in Dronten. Op de
ledenvergadering van 21 november 2008 zal ik de
denkbeeldige hamer overdragen aan mijn
opvolger Kees ’t Jong.
Kees is door mijn afwezigheid al goed op de
hoogte van de gang van zaken. Hij heeft op een
fantastische manier van de éne op de andere dag
de zaken waargenomen. Ik wil hem van harte
bedanken voor de zorg en betrokkenheid
waarmee hij dat gedaan heeft.
Kees bedankt.

Activiteiten rond Het Molenhuis
In de afgelopen periode is de bouw gestart van
een berging naast de Winkel van Sinkel.
Door toenemend bezoek op het terras kwamen er
steeds meer stoelen en tafels bij. Door
ruimtegebrek werden deze in de winkel en in
Het Molenhuis opgeborgen. Elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag was het een gesleep
van jewelste. Vooral in de winter een hele klus.
De heer Piet van Noort maakte een ontwerp. In
overleg met de buren, de heer en mevrouw
Leune, werd een bouwplan ingediend bij de
gemeente. Binnen enkele weken was er de
goedkeuring. Op dit moment ziet het er naar uit
dat over enkele weken de berging klaar zal zijn.
Bijzondere dank aan de bouwers Piet van Noort,
Karel Binnendijk, Kees van Veen, Toon Mets, Piet
Verwey, Ries Havenaar en nog enkele anderen
die hand- en spandiensten leverden. Klasse!
Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Maarten C. Taal

Ledenvergadering 21 november 2008

Voorzitter Maarten Taal opende de avond met
Begin april moest ik door privé-omstandigheden een persoonlijk woord in verband met zijn
al mijn activiteiten stopzetten.
verhuizing naar Dronten en zijn aftreden als
Van de ene dag op de ander was er voor mij even voorzitter.
geen HKB. Dat is bijzonder moeilijk voor degenen
wordt vervolgd op pagina 4
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vervolg van pagina 3 (Bestuursmededelingen)
De vergadering ging akkoord met het voorstel
Kees ’t Jong te benoemen als waarnemend
voorzitter en Kees van Veen te verkiezen als
bestuurslid.
Een nieuwe traditie werd ingevoerd; de jaarlijkse
vrijwilligersprijs. Het is een wisseltrofee, een
‘gouden turf’. Voor 2008 gaat deze naar Margo en
Marcus Pos.
Na de pauze gaf Arjen van ’t Riet uit
Aarlanderveen een lezing met powerpointpresentatie, getiteld Gelukkig is het land!
De avond werd afgesloten met een dankwoord
en attentie aan Maarten Taal.

Mededelingen
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn op
zaterdag 20 december 2008 geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Iedereen is welkom bij de ‘Kerstinloop’.
Op 10 januari 2009 zijn de oudheidkamer en de
winkel weer open. De tussenliggende weken is
het voor iedereen vakantie.
Daaraan vooraf bent u welkom op de nieuwjaarsreceptie in gebouw De Bron aan de Dorpsstraat
op vrijdagavond 9 januari 2009. Traditioneel
kijken we dan met een lach en een traan terug op
het afgelopen jaar en de jaren daarvoor.
Kees ’t Jong

Van de redactie
In de statuten van de vereniging staat onder
“Doelstelling Artikel 2 ad. 1: De vereniging heeft
ten doel het bevorderen van de kennis der
geschiedenis in het algemeen en die van de kern
Benthuizen in het bijzonder”. Om aan die bepaling
te voldoen geven wij al achttien jaar de Turfjes uit.
In dit nummer een bijdrage van Joop van der Bijl
en Hans Bij de Vaate (geschiedenis van de kern
Benthuizen) en van Jan Menge (geschiedenis
algemeen). De geschiedenis van het laatste artikel,

de brandweer, wordt nog verder uitgespit en
krijgt dus een vervolg.
Nieuws uit de vereniging en de oudheidkamer
heeft ook weer een plaats gekregen.
Nog even terug naar het Turfje van april 2008. Bij
de foto op pagina 6 staat ten onrechte dat de kerk
de Petrus en Pauluskathedraal is. Het is de
Smölnykerk.
Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

“Ik verbind u door”… (I)
Expositie van historische telefoontoestellen
In oudheidkamer Het Molenhuis staan tot
2 februari 2009 ongeveer zestig telefoontoestellen
en centrales uit de jaren 1895 tot 1990. Met recht
een ‘bonte’ verzameling, van eikenhout tot
knalrode en groene kunststof apparaten,
verzameld en gerestaureerd door Willem
Verhoog uit Aarlanderveen.
Wij zijn erg blij dat ook Het Molenhuis de kans
heeft gekregen om deze unieke verzameling te
presenteren. Vrije toegang is er op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Het eerste wat u tegenkomt is een vitrine met
heel oude apparaten. Daarin staat een Ericsson
AC110 type 1895, met de bijnamen ‘Eiffeltoren’,
‘skelet’, en ook wel ‘naaimachíne’, omdat er een
draaier aanzit zoals van een handnaaimachine.
De Berliner toestellen werden gemaakt in een
fabriek in Hannover. Er staat bij voorbeeld een
wandtoestel met ‘koolmicrofoon’. Die microfoon
werd ontworpen door Emil Berliner en de haakse
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Willem Verhoog bij zijn expositie.

‘tuit’ is gemaakt van op elkaar geplakte papierlagen. De fabriek is in de Tweede Wereldoorlog
gesloten en niet meer heropend. De eigenaar, J.
Berliner, is omgekomen in een concentratiekamp.
Er staan drie typen ELB toestellen; uit 1903, 1908
en 1912. Alle drie voorzien van wapens; een leeuw,
een adelaar en een ooievaar. Het wapen met de
adelaar verwijst naar de Duitse Keizer Wilhelm II.
Ooit gehoord van een type ‘Candle Stick’? Het
staat er. In dezelfde vitrine staat ook een
onderwijsmodel van een (morse) telegraafprinter
en een codeerapparaat voor een morsetelegraaf.
Op de zolder komt u het Arbitoestel tegen,
waarmee premier Den Uil destijds zijn gesprekken
voerde. Er was een ‘hot’ lijn (geheim) met paleis
Soestdijk. Een andere lijn ging naar zijn secretariaat
en het daarbij behorende toestel staat er ook.
Wij laten u graag de expositie zien, waarop ook
een kleine centrale staat die gebruikt is bij het
Nederlandse leger.

“Ik verbind u door”… (II)
Benthuizen, Dorpsstraat 63
Dit was sinds 1866 het adres van bakkersfamilie
Van der Bijl, een familie die jarenlang met de PTT
diensten was verbonden.
In 1852 werd in het dorp een PTT bestelhuis
gevestigd, dat op 16 juli 1870 werd vervangen door
een hulppostkantoor. Twee jaar later kwam het
kantoor waarschijnlijk in huis bij G. van der Bijl,
want die werd op 1 mei 1872 benoemd als
‘brievengaarder’. Twee namen van zijn
voorgangers zijn bekend, A. de Vogel en C. Lex
(of Leks).
In de PTT annalen staat dat op 1 december 1913
in Benthuizen een “hulptelegraaf- en -telefoonkantoor” werd gevestigd, in verbinding met
’s Gravenhage. De beheerder moet toen A. van der
Bijl zijn geweest, omdat die op 1 november 1901
zijn vader opvolgde bij de dienst. Met de komst
van de telefoon zal zijn functie een andere naam
hebben gekregen.
Het kantoor was gevestigd in de woning naast de
bakkerswinkel en daar stond ook de centrale, te
vergelijken met die op de expositie staat. Een
groot apparaat was nog niet nodig, want in het
telefoonboek van 1915 staan twee aansluitingen
in Benthuizen, J. van den Berg en L. Gräper. Een
‘publieke’ telefooncel stond ook in het kantoor.
Het ‘hulpkantoor’ werd in 1925 vervangen door
een post- telegraaf- en telefoonstation. Dat was
slechts de naam, want het bleef staan waar het
stond. Pas toen Van der Bijl in 1932 een nieuw
pand liet bouwen werd het een kantoor met
eigen ingang.
Gerrit van der Bijl nam de bakkerij over van zijn
vader, die in
het nieuwe
huis ging
wonen. Het
postkantoor
werd toen
gerund door
Neeltje, de zus
van Gerrit. Zij
deed dit werk
al langer, want
zo’n ‘kantoor’
was wel
continu in
bedrijf, waar
alle huisgenoten een
handje moesten
toesteken.

Neeltje was de rechterhand van alle
Benthuizenaren, zij wist alle telefoonnummers uit
haar hoofd. Men draaide thuis, noemde geen
nummer maar zei: “geef mij even de slager”, en
zij bracht de verbinding tot stand.
Er was een periode, toen er nog geen dokter in
het dorp woonde, dat zij een lijst maakte van
mensen waar de dokter moest komen. De dokter
(uit Zoetermeer of elders) haalde die bij haar op
en maakte zijn visites. Zo ging het ook met de
medicijnen, die werden bij haar bezorgd en zij
distribueerde die. Brandmeldingen en andere
noodgevallen (denk aan de Watersnoodramp in
1953), alles kwam bij Neeltje die altijd klaar stond.
Zij kon afluisteren, ‘inluisteren’ schijnt de vakterm
te zijn, en dat kwam in de oorlogsjaren goed van
pas als er razzia’s of paardenvorderingen op
komst waren. Zij had zo haar adressen om tijdig
te waarschuwen, en deed dat dan ook.
De accu van de centrale werd in 1931 vervangen
door elektra, en na verloop van tijd kwam er ook
een grotere centrale in huis. P.T. van Gaalen staat
in 1955 met het hoogste aansluitingsnummer in
het telefoonboek, nummer 81.
“18-06-1958 13.00 uur: Opheffing van het
telefoonnet.”, staat er in het chronologisch
overzicht van de ontwikkeling van de PTT-Dienst
te Benthuizen.
Benthuizen wordt met 106 abonnees aangesloten
op het automatische net van Zoetermeer en krijgt
een kengetal, 1790.
Neeltje van der Bijl houdt alleen de postzaken over,
maar is ook dan nog een “vraagbaak voor velen”,
aldus een persbericht bij haar afscheid in 1963.
Mevrouw Van der Bijl trouwt, wordt mevrouw
Van der Dool en gaat in Middelburg wonen.
Haar naam wordt nog steeds in verband gebracht
met de telefoon en, niet te vergeten, haar
souplesse met de bellers, die haar op de gekste
tijden dachten nodig te hebben.
Inge van Eeden Petersman
Met dank aan Joop en Dien van der Bijl
en het Museum voor Communicatie in Den Haag.
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Museumstukken VI
Nuttige handwerken
In de Lager Onderwijswet van 1857 werden de
‘nuttige handwerken voor meisjes’ voor het eerst
opgenomen als schoolvak, hoewel het nog geen
verplicht vak was. Het vak werd voornamelijk
gebruikt om te proberen het hoge schoolverzuim
bij de meisjes terug te dringen. De meisjes die de
handwerklessen volgden, waren wel verplicht
ook de andere lessen te volgen.
Met de Wet op het Lager Onderwijs van 1878
werden de ‘nuttige handwerken’ een verplicht
schoolvak. Vanuit de armenzorg werd de
verplichting gestimuleerd. De meisjes mochten de
zelf gebreide kledingstukken mee naar huis
nemen. Vrijwillig konden meisjes meedoen aan de
lessen ‘fraaie handwerken’. Kennis van de nuttige
handwerken werd sindsdien onontbeerlijk geacht
voor de meisjes. “Een flinke meid is immers op haar
toekomst voorbereid”, dacht men toen ook al.
Ondanks deze ‘verbetering’ in het onderwijs voor
de meisjes, bleef het merendeel toch niet langer
op school dan hoog nodig was. In 1901 moesten
zij wel langer schoolgaan, toen werd de
Leerplichtwet ingevoerd.
Aan het verplichte handwerkonderwijs kwam
pas een eind in 1974. De nuttige handwerken
werden als eerste afgevoerd van de lijst van
verplichte schoolvakken. De Algemene
Vereniging voor Docenten in de Naaldvakken
was het hier helemaal niet mee eens. Zij vond het
onbegrijpelijk dat er geen plaats meer was in het
onderwijs voor een vak dat zo belangrijk is voor
de “effectieve ontwikkeling van het jonge kind in
harmonie met de cognitieve ontwikkeling”.
Van de nuttige
handwerken die
in Benthuizen
op de scholen
zijn
vervaardigd,
zijn er heel veel
ingebracht voor
de collectie van
oudheidkamer
Het Molenhuis.
Zo veel, dat er
geen plaats is
om ze allemaal
te laten zien.
Wij zijn er wel
zuinig op,
hebben ze goed
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opgeborgen en een deel ingelijst. Die lijsten
hebben altijd veel bekijks. ‘Martelwerk’ heb ik
wel eens horen zeggen. Beter gezegd is ‘kleine
kunstwerkjes’, als je ziet hoe keurig alles met de
hand gezoomd, gestikt of anderszins gemaakt is.
Ook breiwerk is er bij.
In een “Leerplan voor het
onderwijs in de nuttige
handwerken voor
meisjes”, geschreven in
1893 door A. Teunissen
en A.M. v.d.Velden staat
over “Breien”: “Het
breien is een der oudste
handwerken welks nut
ten allen tijde zoozeer
erkend is, dat het thans
zoowel als vroeger met
recht een plaats in de
huishouding inneemt. Het mag dan ook als een
onmisbaar hoofdvereischte voor ieder meisje
worden beschouwd.” En over kousen: “Het
nuttigste kledingstuk is voorzeker de kous, ze
wordt in de rondte gebreid. Men onderscheidt er
twee hoofddeelen aan; het been en de voet. De
voet bestaat uit vijf deelen: den rechten of grooten
hiel, den kleinen hiel, de afmindering van den
voet, het rechte deel van den voet en den teen.”
Zo zijn er boekjes over het naaien, verstellen,
mazen, allemaal om de onderwijzeressen te
begeleiden. Van de onderwijzeressen werd een
speciale akte verlangd. Of iedereen die ook had is
de grote vraag.
Een vraag aan de lezers: Weet iedereen nog het
verschil tussen een stiknaad, een achtersteeknaad,
de insteek- of rijgnaad, achter- en voorsteeknaad,
een overhandse naad of een Engelse naad. Zo nee,
kom dan uw geheugen opfrissen bij onze handwerken. Er zijn verschillende proeflappen, ook wel
pronklappen genoemd, te zien. Op deze lappen van
soms heel stugge stof prikten de kinderen hun
vingers kapot om al die mooie naden te maken.
Maar nuttig was het, knopen aanzetten, lusjes
maken, kousen stoppen, kom er nog maar eens om.
Maar aan alle dingen komt een eind. Dat kwam
er ook aan de handwerklessen voor meisjes.
Zeker toen het niet meer verplicht was. Vanaf die
tijd werd en wordt er facultatief les gegeven in
handvaardigheid en dat is meer van deze tijd.
Inge van Eeden Petersman
Info: Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam

Mijmeringen van brandweerman Joop van der Bijl
“Wil jij iets schrijven over jouw tijd bij de vrijwillige brandweer in Benthuizen” vroeg men mij.
Artikelen schrijven is mijn hobby niet, maar misschien heb ik een verborgen talent.
Ik ben tweeëndertig jaar in actieve dienst geweest bij de vrijwillige brandweer. Als er iemand
is die het langer volgehouden heeft, moet hij zich maar even melden! Hoe ik het zolang heb
kunnen volhouden, wil ik hier vertellen.
Toen ik in december 1949 mijn militaire
dienstplicht er op had zitten, kwam ik vanzelf
weer terecht bij mijn vader in de bakkerij.
Een oudere broer die ook in de bakkerij werkte,
was bij de brandweer. Na enige tijd ging hij
Benthuizen verlaten en werd ik aangesteld als
zijn opvolger; onbezoldigd brandweerman.
Mijn taak was toen, naast brand blussen, een keer
per maand de motor van de brandspuit te laten
draaien om verrassingen te voorkomen bij
eventuele brand.
De brandspuit was ondergebracht in een ruimte
onder de toren van de kerk, voor mij dichtbij. Het
is eens voorgekomen dat ik de deur dicht had
gedaan en nooit meer aan de spuit had gedacht.
Toen ik later de deur weer opende, kreunde hij
alleen nog maar wegens gebrek aan zuurstof.
In de beginjaren stond op het dak van de
burgemeesterswoning (de huidige pastorie van
de Gereformeerde Gemeente), een sirene. De
schakelaar voor de sirene was in het postkantoor
aan de Dorpsstraat, en ook een in onze
daarachter gelegen bakkerij. Die knop was te
bereiken door het inslaan van een raampje.
Eens was er een zwager van de stationhoudster
(mijn tante, mevrouw Van der Bijl) op visite. Een
nieuwsgierige ambtenaar uit Den Haag die wel
eens wilde uitproberen waar al die knopjes in het
postkantoor voor dienden. Het gevolg was dat de
sirene begon te loeien en heel Benthuizen op zijn
kop stond. Later ging hij zijn hondje uitlaten,
maar hij was zo weer terug. Hij werd door de
mensen nagewezen, “dat is die man die de sirene
heeft aangezet”.

kamer te brengen. Dat ging wel goed, tot de
mannen de treden van de trap niet goed meer
konden zien. De gemeentebode, de heer Havenaar
is toen zo goed geweest onze taak over te nemen.
Wij konden onze taak beperken tot het vullen van
de glazen, tot ook dat moeilijkheden opleverde!
Eén keer per jaar namen we een dag vrij en dan
gingen we uit met de bus. De eerste keer werd ik,
samen met een collega, aangewezen om dat te
organiseren. We dachten dat wel even te
versieren, we namen het telefoonboek en zochten
een paar adressen op.
Eerst de bus bespreken, dat ging gemakkelijk en
dan nog een adres om te gaan eten. We vonden
in het boek een adres in Bilthoven. Het heette Het
wapen van Bilthoven, we dachten “dat klinkt
goed”. Een afspraak gemaakt en verder zou het
wel goed komen. Met de busondernemer werden
nog wat andere dingen geregeld. Toen we bij het
‘wapen’ aankwamen, was het gebouw erg klein
en moesten we ons een beetje behelpen. We zaten
in een serre en moesten bij elkaar op schoot zitten
(voor sommigen niet zo erg). Voor zover ik me
kan herinneren was het eten wel goed (we waren
niet zo veel gewend).
Maar het is wel een goede les geweest, daarop
volgende keren zijn we eerst gaan kijken voor we
een afspraak maakten.

Er is nog wel meer te vertellen over de brandweer, maar dat doen
anderen wel.
De brandweer van
tegenwoordig is niet
te vergelijken met die
De brandweer oefende om de twee weken op
uit mijn tijd. Nu
woensdagavond. Mijn taak was dan om koffie te moeten ze veel meer
zetten voor na de oefening. Het blussen ging
doen dan alleen
daarna ook voorspoedig, maar dan inwendig.
branden blussen.
Wij hadden soms ook wel andere dingen te doen Eerste hulp verlenen
dan alleen brandblussen. De nieuwe brandweer- bij verkeersongevallen
garage in het Beelaertspark werd geopend door
en ook met een
de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, duikpak leren
Mr. J. Klaasesz. Na afloop van de plechtigheid
omgaan om hulp te
werd er nagepraat in het gemeentehuis. Er werd verlenen bij te water
ook een drankje met een hapje geserveerd.
geraakte slachtoffers.
De brandweer kreeg de opdracht om deze
versnaperingen vanuit de kelder naar de raadsJoop van der Bijl
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Brandweer van en in Benthuizen (deel I)
Over het korps, het materieel en de regelgeving
Toen ik (Hans Bij de Vaate) enige tijd geleden vanuit de Historische Kring het
verzoek kreeg iets op papier te zetten over de brandweer, heb ik daar best even
over na moeten denken. Waar begin je en waar stop je. Het gedeelte van die
historie die ik zelf tot nu toe meegemaakt heb is dan wel het gemakkelijkst. Daar
ben ik dus ook maar mee begonnen. Nu ik het onderstaande relaas klaar heb, ben
ik me er te meer van bewust, dat er nog heel wat zaken zijn blijven liggen.
Ik heb voornamelijk geschreven over huisvesting, voertuigen, alarmering en iets over hoe de
brandweer in brandweerland gepositioneerd was en is. Dan is er nog niets gezegd over juist de
enthousiaste, gemotiveerde Benthuizenaren, die het al die jaren mogelijk maakten dat er een
brandweer was. Ook kwam niet aan de orde hoeveel opleidings- en oefentijd het brandweerwerk vraagt.
Ik heb het niet gehad over de toch wel veel panden die aan het vuur ten prooi vielen en over al
die gevallen waarin erger voorkomen werd. Ik schreef ook nog niets over de eindeloze rij
verkeersongevallen waarmee de brandweer vanaf 1982 werd geconfronteerd.
Mijn verhaal start in de jaren zestig van de vorige eeuw. Maar de zestig jaar daarvoor werd er
ook aan brandbestrijding gedaan. Ook daarover is ongetwijfeld nog materiaal te vinden; alleen
kost het veel tijd en moeite om dat boven water te halen.
Kortom: ik denk dat er hierna nog wat werk lig te wachten!
Huisvesting
De brandweerkazerne bevond zich vanaf het
midden van de jaren vijftig aan het Beelaertspark;
eerst in een aanbouw naast het gemeentehuis,
later in het gebouw van gemeentewerken,
100 meter verderop.
Door ruimtegebrek in het gemeentehuis werd de
brandweerkazerne bij gemeentewerken verbouwd
tot kantoorruimte. In het bouwplan Zuidpolder
Oost 2e fase werd juist toen het terrein bouwrijp
gemaakt. De gemeenteraad besloot dat daar de
brandweerkazerne moest komen. Voor het
ontwerp spaarde men een architect uit, door het
uitschrijven van een ontwerpwedstrijd. Op
25 maart 1981 kon commandant M.P. Oudesluijs
de eerste steen leggen.
Enige maanden later verhuisde alles naar de straat
die sinds kort van Zuytland genaamd was. De
Mercedes 408 had nog nooit zo ruim gestaan.
Diezelfde zomer waren de brandweermensen
druk in de weer. Vanuit financiële overwegingen
had het gemeentebestuur bedacht, dat de eerste
verflaag op de buitenboel door de aannemer
verzorgd moest worden, de overige lagen
konden de brandweermensen wel aanbrengen.
Enkele jaren later vond een ambtenaar dat dit
onzin was: de gemeentesecretaris hoefde ook niet
zijn schrijfmachine zelf te onderhouden en
brandweermensen waren ten slotte geen schilders.
In zijn wijsheid besloot de gemeenteraad enige tijd
later dicht op de kazerne woningen te bouwen en
de straat vervolgens een op een woonerf lijkend
uiterlijk te geven. Dat werd dus al snel daarna
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uitrukken tussen driewielers en ander kinderspeelgoed. Vergist u zich niet in de hinder die de
overburen ervaren, elke keer als er een uitruk is
en soms ook op de wekelijkse oefenavonden.
De arbeidsinspectie vond omstreeks 1998 dat de
kazerne aanmerkelijk verbeterd zou moeten
worden. Meer ruimte voor de voertuigen en een
betere en veiliger omkleedplaats voor het
personeel op het moment dat uitgerukt moest
worden.
De eerste gedachte was, het pand eens zo breed
te maken. Korte tijd later werd bedacht dat
verplaatsing ook een goede optie zou zijn. Allerlei
plaatsen in Benthuizen passeerden de revue.
Uiteindelijk werd eind 2007 de knoop doorgehakt:
nieuwbouw op een deel van de vrachtwagenparkeerplaats langs de Omleidingsweg. Een
plaats die heel geschikt is om snel te kunnen
uitrukken en anderzijds zo vrijstaand, dat van
overlast voor de buren nauwelijks sprake kan
zijn. Inmiddels doet de aannemer zijn best en
worden de eerste contouren zichtbaar.

Voertuigen
Als eerste de Renault bestelwagen met daarin
gemonteerd een motorspuit. Geen tank met
bluswater. Alleen mogelijk met lage druk te
blussen. De foto op pagina 9 toont de wagen van
de gemeente Benthuizen.
Omstreeks 1968 voldeed de in gebruik zijnde
Renault bestelwagen niet meer aan de eisen van
de tijd. Daarom besloot de gemeenteraad een
nieuw brandweervoertuig aan te schaffen.

Doeschot/
Rosenbauer in
Hippolytushoef
verzorgde de
opbouw. Er was
veel meer ruimte
om het materieel
op te bergen. De
watertank had nu
een inhoud van
1.500 liter. De
pomp was een
gecombineerde
hoge druk/lage
druk pomp, die
met gemak 30 bar
leverde (na een
revisie in 1998
was dit zelfs
34 bar).
De ademlucht
toestellen waren
in de rugleuning
van de
zitplaatsen
Prachtige foto van de Renault Goulette R 2065 van de Benthuizer Brandweer.
bevestigd, zodat
deze tijdens het
De Mercedes 408 was in die tijd een veel gebruikte aanrijden aangetrokken konden worden. In juni
basis voor een brandweerauto. Het exemplaar
1982 vond de feestelijke overdracht plaats. De
voor Benthuizen werd opgebouwd bij
Mercedes 1017 paste maar net door de deur en
Kronenburg in Hedel. Kon voorheen alleen met
binnen was het gelijk ook een heel stuk krapper.
lage druk geblust worden, nu was het ook
Gelijktijdig werd afscheid genomen van de op
mogelijk om met middeldruk (20 bar) te blussen. dat moment al 62 jarige ‘Hannes’ de Vrij. Een
Met de twee slangenhaspels was het zelfs
paar jaar eerder had de burgemeester in een
mogelijk om direct met de blussing te beginnen
opwelling tegen hem gezegd: “Hannes, jij mag
vanuit de watertank (inhoud 600 liter) in het
blijven totdat de nieuw brandweerwagen komt”.
voertuig.
En als je wat belooft, moet je het ook nakomen.
Helemaal naar de mode van die tijd werd de
Voorbeeld van een Mercedes 408.
tankautospuit uitgevoerd in geel in plaats van
(Dit is niet de wagen die in Benthuizen dienst deed).
het gebruikelijke brandweerrood.
Overigens zorgde nieuwe regelgeving door de
rijksoverheid er voor, dat enkele jaren later een
tweede spuitbeurt nodig was: toch maar rood
met daar over heen een witte band.
In 1980 werd de Mercedes 408 afgekeurd voor
brandweerdiensten. Hij zakte wel niet in elkaar,
maar de ontwikkeling op het gebied van
brandweertechniek was zo snel gegaan, dat er op
korte termijn naar iets anders moest worden
uitgekeken. Na ruggespraak met de Regionale
Brandweer werd gekozen voor een Mercedes
1017F (’s Gravenhage had juist twaalf van deze
wagens besteld; erg handig als de wagen in
Benthuizen voor groot onderhoud uit dienst was,
dan was er altijd wel iets te lenen).
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In 1985 werd de Bescherming Bevolking (de BB)
opgeheven. Met een veel te korte voorbereidingstijd kreeg de brandweer een van deze taken er bij.
In een paar maanden tijd werd iedereen opgeleid
voor het optreden onder rampomstandigheden.
Het materieel van de BB werd verdeeld over de
brandweerkorpsen. Brandweer Benthuizen kreeg
er daarom een motorspuitaanhanger bij. Een
Magirus Deutz groot vermogen pomp
(4.000 liter/min) met een luchtgekoelde dieselmotor. Uiteindelijk is dit apparaat nooit bij brand
ingezet. Na enkele jaren is hij door de Regionale
Brandweer afgevoerd. Veel exemplaren kwamen
daarna via de Domeinen bij landbouwers terecht,
zoals ook het onderstaande voorbeeld laat zien.

Mercedes Atago met Ziegler opbouw.

Eind 1990 besloot het college van b. en w. het
voertuig van gemeentewerken over te dragen aan
de brandweer, zodat deze over een materieelwagen kon beschikken. Op 31 december dook het
gele wagentje, een Mazda E2200 pick-up, onder.
In het voorjaar van 1991 kwam hij brandweerrood en voorzien van een huif en zwaailichten
weer te voorschijn.
De metamorfose werd in eigen beheer en met
enige hulp van brandweer Zoetermeer
gerealiseerd.
1991: Mercedes 1017F en Mazda E2200. V.l.n.r., voorste rij: B. Pijl, A.M. Tebrugge, J.Bregman, J. de Zwaan, L.M. van den Bosch, W. van Aalst,
J. van der Hoeven, J. Blijleven, A. Blijleven, W. Goudzwaard, P. van Veen, O. Bij de Vaate, P. van Suijdam. Op de treeplank: J. van de Velden,
M. Bij de Vaate, J. Bij de Vaate. In de cabine C. van Veen.
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Nadat de gemeenteraad in 1999 beslist had over
het voortbestaan van de post Benthuizen, kwam
daarmee ook groen licht voor de aanschaf van
een nieuwe autospuit. De Mercedes 1017 werd
bejaard, ging steeds meer gebreken vertonen en
voldeed steeds minder aan de veiligheidseisen.
In Koudekerk aan den Rijn speelde hetzelfde
probleem met een even oude autospuit. De
Regionale Brandweer had juist in deze tijd een
overeenkomst gesloten met een opbouwfabrikant
voor het leveren van standaard autospuiten aan
regionale korpsen. Voordeel was dat
langzamerhand alle korpsen hetzelfde voertuig
zouden gaan gebruiken, wat de uitwisselbaarheid
in allerlei situaties sterk bevorderde. Ook in
onderhoudstechnische zin waren hiermee
voordelen te behalen. Belangrijk ook: niet elk korps
hoefde opnieuw het wiel uit te vinden, hetgeen erg
veel tijd bespaarde. Kortom, er werden twee stuks
Mercedes Atego besteld, welke opgebouwd werden
bij Ziegler Brandweertechniek in Winschoten. In
de zomer van 2002 werden de voertuigen
afgeleverd en begin september werden ze in
gebruik gesteld.
Inmiddels wreekte zich het feit dat de Mazda
pick-up in zijn eerste leven vaak als
zoutstrooier had gefunctioneerd.
Brandweertechnisch werd hij afgekeurd. Ook
was door een veranderde werkwijze het
wagentje niet meer zo nuttig.
In 2003 kwam als tijdelijke vervanging een
Volkswagen Sharan, die overgenomen werd
van de Regionale Brandweer Haaglanden.
Inmiddels werd ook vervanging van deze
wagen in gang gezet.

Alarmering
Door middel van een sirene op het dak van de
toenmalige ambtswoning van de burgemeester
(thans pastorie Gereformeerde Gemeente)
werden de korpsleden gealarmeerd. De sirene
werd bediend door middel van een schakelaar bij
de overbuurman (en brandweerman) bakker Van
der Bijl.
Omdat het dorp Zoetermeer langzamerhand steeds
meer tot stad groeide, werd het brandweerkorps
daar ook steeds groter. In 1975 besloot men in
Zoetermeer over te gaan tot draadloze
alarmering.
In het kader van het samenwerkingsverband
gingen Benthuizen en Moerkapelle hier in mee.
Voortaan geschiedde de alarmering vanuit een
centrale in Zoetermeer. Elk lid van de brandweer
droeg altijd zijn alarmontvanger (snel omgedoopt
tot ‘pieper’ vanwege het geluid bij alarmering).
Groot voordeel was ook, dat er een gesproken

bericht kon worden meegegeven, zodat men
direct wist om wat en waar het ging.
Vanaf 1989 werd de alarmering niet langer vanuit
Zoetermeer geregeld. Er kwam een nieuw
verbindingsnetwerk, waardoor het mogelijk
werd in de gehele regio vanuit één punt te
alarmeren. De Regionale Alarmcentrale Haagland
ging van start. Tevens kreeg de kazerne een
directe telefoonverbinding met de alarmcentrale,
zodat na alarmering direct via deze telefoon meer
informatie kon worden ingewonnen. Na een
korte gewenningsperiode bleek dat prima te
werken.
Het gevolg was, dat Brandweer Benthuizen
afscheid moest nemen van Regio Haagland,
hetgeen erin resulteerde dat vanaf 1993 de
alarmering vanuit Alphen aan den Rijn geregeld
ging worden. In technisch opzicht was dat toen
een forse stap terug. Echter met inzet van alle
partijen werd ook dit een goed werkbaar verband.

Volkswagen Sharan in Haaglandse jas.

In 1997 werd de zoveelste versie van het
regionale verbindingsnetwerk operationeel.
Gevolg: de alarmcentrale in Alphen aan den Rijn
werd opgeheven en de alarmering kwam nu
vanuit Leiden. Opnieuw veel moeite tijdens de
invoering, maar daarna kwam het allemaal weer
redelijk goed.
In 2004 was het verbindingsnetwerk voor
alarmering en operationele ondersteuning weer
aan de beurt om vernieuwd te worden. Het
C2000 systeem vroeg ook voor lokale
brandweren forse investeringen, omdat in een
keer alle verbindingsapparatuur vervangen
moest worden. Het voordeel is onder meer dat
alle verbindingen afgeschermd zijn, terwijl ook
rechtstreekse communicatie met bij voorbeeld
politie en ambulancedienst tot de mogelijkheden
behoort.
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Sinds de invoering van dit systeem worden er
geen gesproken berichten meer meegegeven bij
de alarmering. Alle informatie is nu af te lezen op
de display van de alarmontvanger, die overigens
nog steeds pieper wordt genoemd.

Samenwerkingverbanden

van het personeelsbestand, waarbij het korps van
Benthuizen geacht werd opgeheven te worden.
Vele rapporten, oplossingsvarianten en discussies
later besloot de gemeenteraad uiteindelijk in 1999
dat de brandweer in Benthuizen behouden moest
blijven.
Inmiddels vier jaar na de herindeling gingen per
1 januari 1995 de drie korpsen van Benthuizen,
Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn
formeel verder in één organisatie. Er was nu een
gemeentelijk commandant en drie postcommandanten.
Bij de brandweer moet je blind op elkaar kunnen
vertrouwen. Dat gaat prima als je allemaal
dezelfde taal spreekt. Bij een vrijwillige brandweer
spreekt daar de ‘couleur locale’ een pittig
woordje mee. Logisch dat het dan niet eenvoudig
is om drie groepen uit drie totaal verschillende
dorpskernen goed met elkaar te laten
samenwerken. Van begin af aan was duidelijk dat
dit een kwestie van lange adem zou worden. Met
heel veel inzet, maar ook met geduld gaat dit
proces tot op de dag van vandaag door.
In 2002 ging de vrijwillige gemeentelijke
commandant met FLO. Deze functie wordt vanaf
dat moment door een functionaris in beroepsdienst vervuld. Inmiddels zijn er naast de
commandant nu nog drie fulltimers voor de
brandweer aan het werk. Echter: het werk in de
drie brandweerposten wordt tot op vandaag
volledig door vrijwilligers verricht.

Vanaf ongeveer 1960 bestond er een
samenwerkingsverband tussen Benthuizen,
Moerkapelle en Zoetermeer.
In de tweede helft van de jaren zeventig was
regionalisering helemaal in. Allerlei mogelijke
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
ontstonden. Benthuizen lag daarbij op een heel
slim plekje: afhankelijk van de voordelen en de
kosten kon worden aangesloten bij de Haagse
regio, Midden Holland, Rijnstreek of de Leidse
regio. Zo werd de Milieudienst vanuit MiddenHolland betrokken maar voor het Arbeidsbureau
moest je naar Alphen aan den Rijn; in geval van
tuberculose was men op de Leidse regio
aangewezen.
Omdat voor brandweer veel gebruik gemaakt
werd van de technische ondersteuning vanuit
Zoetermeer, werd uiteindelijk gekozen voor de
Regionale Brandweer Haagland. Dit
samenwerkingsverband bestond toen uit de
gemeenten Benthuizen, ’s Gravenhage,
Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en
Zoetermeer.
Moerkapelle koos voor de regio brandweer
Midden Holland; hiermee werd het
samenwerkingsverband met Benthuizen en
Hans Bij de Vaate
Zoetermeer verbroken.
1993: De brandweer in actie bij de boerderij van familie Van Staalduinen aan de Dijk.
Na de gemeentelijke
herindeling hoorde
Brandweer Rijnwoude bij de
Regionale Brandweer
Rijnland. Het gevolg was dat
Benthuizen afscheid moest
nemen van de regio
Haagland.
Na de fusie met Midden
Holland heet deze
brandweerregio nu
Hollands-Midden.

Gemeente Rijnwoude
Per 1 januari 1991 ontstond
de gemeente Rijneveld, kort
daarna omgedoopt in
Rijnwoude. De ambitieuze
burgemeester dacht gelijk
aan een forse reorganisatie
van de brandweer: dat wil
zeggen een vermindering
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Van Horizontaal naar Verticaal
Wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Het zijn niet altijd plezierreisjes waar veel over valt te
vertellen, maar juist werk dat naar verre streken voert levert interessante verhalen op. HKB-lid
Jan Menge was bereid over zijn werk iets te vertellen, en daarmee wordt ook zijn ervaring voor
de geschiedenis bewaard.
Jan woont al vele jaren in Benthuizen en zet zich in voor veel activiteiten. Als vrijwillig
molenaar is hij ‘buurman’ van Het Molenhuis. Hij zag Benthuizen van ‘grote hoogte’ en maakte
daar mooie foto’s van. Het verhaal begint drieëndertig jaar geleden! (red.)
“Toen ik in 1955 na zeven jaar trouwe dienst bij
de Marine Luchtvaartdienst de burgerluchtvaart
inging, kwam ik bij Aero Ypenburg op het
vliegveld Ypenburg terecht. Als vrijgezelle
jongen woonde ik bij mijn moeder in Rijswijk,
dus lekker dichtbij.
Aero Ypenburg was een bedrijf dat luchtreclame
(met sleepnetten) en luchtfotografie deed en
vanaf Texel voor de luchtdoelartillerie bij Den
Helder met schietzakken vloog.
Ook hadden wij een Hiller helikopter voor
reclame doeleinden, die met reclameborden aan
de zijkant en onder de helikopter langs het
strand vloog. Later kregen wij nog een Hiller en
een Djinn helikopter er bij voor landbouwsproeien.
In 1956 ben ik met helikoptervliegen begonnen
en heb ik ook vele malen langs het strand
gevlogen met Hunter of Roxy sigarettenreclame.
Het landbouwsproeien deden wij hoofdzakelijk
in de Veenkolonie in Groningen en in Zeeland.
De grote percelen, zoals in de Noordoostpolder,
werden met vliegtuigen gedaan en de kleinere
met helikopters die veel wendbaarder zijn.
In 1957, toen Ypenburg militair werd, zijn we
naar Zestienhoven bij Rotterdam verhuisd en
werd de naam veranderd in Aero Contractors.
Ook kregen wij in dat jaar ons eerste
buitenlandse contract voor helikopters en wel in
Iran, waar toen nog de Sjah op de troon zat.
Bij Agusta in Italie (bekend om zijn MV Agusta
motorfietsen), waren twee Agusta Bell 47J
helikopters besteld. Hier hebben wij ook gelest
op dit type.Van hier zijn we ook vertrokken met
een vrachtvliegtuig van Silver City met de twee
heli’s en bemanning. De bemanning van ons
bedrijf bestond toen uit twee vliegers, een
vlieger-mecano (ik zelf) en twee mecano’s.
De eerste dag vlogen wij van Milaan via Brindisi
naar Athene, hier hadden wij een nachtstop. Dat
was dus ’s avonds de stad verkennen, maar daar
heb je wel iets langer voor nodig.
De tweede dag zijn we naar Cyprus gevlogen en
hebben daar in Nicosia overnacht.

De derde dag ging via Bagdad, waar wij door
twee straaljagers gedwongen werden te landen,
naar Abadan aan de Perzische Golf. Later bleek
dat je niet zonder toestemming over Irak mocht
vliegen.
Abadan had ooit de grootste raffinaderij ter
wereld maar is in de laatste Iraans-Iraakse oorlog
verwoest. In Abadan zijn de twee heli’s
opgebouwd en proefgevlogen. Van hier zijn we
met de twee heli’s naar Ganoweh, iets zuidelijker,
gevlogen. Vanaf Ganoweh onderhielden wij een
dagelijkse vliegverbinding op Kharg eiland. Hier
werd een laadstation voor supertankers gebouwd
en een pijpleiding vanaf de wal. Kharg was
ongeveer veertig minuten vliegen. Dit heb ik tot
eind 1958 gedaan, zes maanden op, zeven dagen
per week en een maand verlof in Holland.
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In 1957 kregen wij het verzoek om met twee
heli’s ondersteuning te geven aan de Expeditie
Sterrengebergte in het toenmalige Nederlands
Nieuw Guinea. Hier heb ik acht maanden in het
oerwoud gezeten. Over deze expeditie is een
boek verschenen “Naar het witte hart van Nieuw
Guinea” Deze expeditie was voor mij een hele
ervaring die ik niet graag had willen missen.
Voor deze expeditie werden twee Agusta Bell
27G2’s besteld bij Agusta. Deze zijn per schip
vanuit Genua naar Merauke in Zuid Nieuw
Guinea gebracht. Na het monteren van deze
heli’s en het proefvliegen, waarbij geen
bijzonderheden zijn waargenomen, zijn we
gestart voor een vlucht naar Tanah Merah.
Na ongeveer vijfenveertig minuten vliegen viel
bij mij de oliedruk weg en moest ik een
noodlanding maken. Gelukkig hadden we net de
Digoel rivier aangevlogen en zag ik een soort
rietveld onder mij. Ik besloot om hier te landen.
Tijdens de landing kwam ik er achter dat het erg
moerassig was met rietpluimen van over de drie
meter. Ook nu weer het geluk dat de heli’s met
drijvers uitgerust waren en de heli bleef keurig
overeind. De heli zat helemaal onder de olie en
binnen twee tellen ook onder de vliegen. Bij
controle van mijn oliepeil, bleek de olietank
helemaal leeg te zijn.
De tweede heli, die boven mij rondcirkelde,
vroeg over de boordradio of alles oké was. Ik zei:
”Ja, geen probleem” waarop hij zei: ”Dan kom ik
naast je, want ik heb reserveolie aan boord”. Zo
gezegd, zo gedaan. Hij is ongeveer vijf meter
naast mij geland, maar ik kon hem niet zien. We
hebben toen de tank gevuld en het bleek dat we
nog ongeveer vijftien minuten moesten vliegen
naar Tanah Merah.
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We moesten alleen maar de rivier volgen. Ik heb
toen de boel opgestart, na eerst de meeste
pluimen rond de heli weg te hebben gehakt. Na
de start, die zonder problemen plaatsvond kon
ik, toen ik boven het moeras vloog, de andere
heli niet zien. Toen zag ik een grote zwarte plank
die begon rond te draaien in het riet en daarna
kwam er een heli te voorschijn. De rest van de
vlucht is goed verlopen en wij kwamen
heelhuids in Tanah Merah aan, waar iedereen
zich zorgen maakte waar of wij bleven, we waren
natuurlijk veel later dan verwacht. Later bleek
dat bij de montage van de oliepomp twee
tandwielen waren verwisseld, waardoor de
toevoer groter was dan de afvoer en na zo’n
vijfenveertig minuten blies de motor via de
ontluchting alle olie eruit.
Vanuit Tanah Merah hebben we de route naar de
Sibil vallei bevoorraad; om de vijf kilometer werd
een “clearing” gehakt voor de heli’s. In Sibil
vallei hadden we het basiskamp, op een hoogte
van ongeveer 1.200 meter boven de zeespiegel.
Dat lag midden in het centrale bergland.
Van hier uit is eerst de berg Antaris beklommen,
3.650 meter hoog, een tocht van ongeveer veertig
kilometer hemelsbreed, waar de expeditie meer
dan een maand over heeft gedaan. Op een tocht
naar de Antaris hebben we een heli verloren. Bij
een landing op “clearing 40” is de heli, doordat
de wind plotseling 180 graden draaide, op de
zijkant van het platform terecht gekomen en
omgeslagen. Heli “total loss”! Hij ligt er
waarschijnlijk nog. De vlieger heeft ruim een dag
moeten lopen naar “clearing 39a” om opgehaald
te worden. “Clearing 40” was onbruikbaar
geworden door de verongelukte heli. De rest van
de expeditie hebben wij het
met één heli moeten doen,
wat wel riskant was
natuurlijk. We hadden nu
geen “back-up” meer. Maar
alles is gelukkig verder
goed gegaan.
Naar de Julianatop, 4.500
meter hoog, hebben wij tot
ongeveer halfweg kunnen
vliegen. Hoger konden wij
bijna geen vracht meer
meenemen door het
afnemende motorvermogen. Het was
moeilijk vliegen tussen die
bergen, we hadden veel
last van laaghangende
bewolking.

In oktober zijn we weer naar Holland gegaan en na
mijn verlof ben ik weer naar Iran gegaan tot eind
1960. Zes maanden op en een maand verlof. Maar
dat heeft niet lang geduurd daar ik inmiddels
nog de enige vrijgezel was. De gehuwdenregeling was drie maanden op en een maand
verlof en daar mocht ik gelukkig in meedraaien.
In die periode opereerden we van uit Agha Jari.
Hier werd gevlogen voor seismografische- en
topografische groepen in de bergen, tot een
hoogte van 3.500 meter. Hoger konden wij niet
landen, daar het vermogen zo ver teruggelopen
was dat wij niet veilig meer konden starten. Later
kwamen er heli’s met straalmotoren (Alouette 2)
en die konden veel hoger landen.

maken wegens brandstofgebrek. Door veel zijwind
en moeilijk navigeren boven de ‘boerenkool’,
waren wij van onze route afgeraakt.
Na de nacht doorgebracht te hebben op een klein
eilandje in een rivier, met veel geschreeuw van
apen om ons heen, werden we de volgende dag
gevonden door een zoekende Dakota van de
SLM. Deze heeft enige jerrycans met brandstof
gedropt en toen bleek dat het nog geen tien
minuten vliegen was naar Avanavero, onze basis.
Ook dat is weer goed afgelopen.
Later ben ik nog enige tijd uitgeleend aan Philips’
vliegdienst om proefvluchten te maken naar de
diverse Philips fabrieken in Nederland,
Duitsland en België. Zij hadden plannen om met
DAF een heli aan te schaffen, dat zij later ook
In 1961 ben ik getrouwd en heb ik verder vanuit gedaan hebben.
Holland gevlogen Onze maatschappij werd
In 1968 en 1969 heb ik voor Schreiner-BEA
gesplitst in een binnenlandse en een buitenlandse helikopters boven de Noordzee gevlogen, een
afdeling. We hadden wel korte contracten in het
week vanuit Engeland en een week vanuit
buitenland, die duurden hooguit zes weken.
Nederland, naar de booreilanden en in 1970 werd
In Holland werd het hoofdzakelijk pijpleidingik door KLM Helikopters gevraagd om bij hen te
controle vanuit Pernis tot Frankfurt, voor de
komen vliegen. Hier heb ik, buiten dat we
Rotterdam-Rijn pijpleiding, GasUnie, DSM en
dagelijks op de booreilanden vlogen, ook de
Nato pijpleiding.
ontwikkeling van het beloodsen van supertankers
In 1961 had ik ook nog een sproeidemonstratie in met helikopters meegemaakt. Die supertankers
Egypte waardoor ik een dag na de geboorte van
werden voordat zij de geul in kwamen al
mijn dochter thuis kwam. Ook veel sproeiwerk in beloodst, soms al halverwege het Kanaal.
Duitsland, maar dat was meestal met de weekEen hele belevenis was dat ik in 1979 de Paus
einden thuis.
mocht rondvliegen tijdens zijn bezoek aan Ierland.
We hebben een langlopend contract gehad met
de Importeur van Lexington, voor rondvluchten In 1984 ben ik
bij damesbeurzen et cetera. Iedereen die een
begonnen aan een
pakje Lexington in zijn zak had, kreeg een gratis molenaarsopleiding,
rondvlucht.
omdat De Haas
Deze vluchten waren van korte duur zodat ik
gerestaureerd zou
soms 100 tot 150 landingen op een dag maakte.
worden en ik wel
In 1962 heb ik Leo Horn (de scheidsrechter) op
wat wilde doen na
een reddingsboot op zee afgezet. Hij is toen
mijn pensionering.
vanuit de heli in het reddingsnet gesprongen en
Als de “goedheilig
daarna afgezet op de Waterman, een passagierman” ben ik 1986 en
schip, dat met Melkbrigadiertjes een rondvaart
1987 nog met de
maakte op zee.
helikopter naar
In 1963 hebben we een paar maanden op de
Benthuizen gevlogen.
Waddeneilanden gezeten voor seismografisch
Nadat ik in 1988 met pensioen ging bij de KLM,
onderzoek op de Waddenzee, dit was voor de BP. heb ik nog tot 2001 gevlogen voor Prince
Verder was het pijpleidingcontrole, rondvluchten, Helikopters in Zierikzee. Dit was pijpleidingvliegen voor Prins Carnaval en Sint Nicolaascontrole, fotovliegen en rondvluchten. Ik heb
intochten.
zo’n 50 jaar gevlogen en ruim 15.000 aan vlieguren gemaakt
In 1967 ben ik nog 6 weken in Suriname geweest
voor de SLM. We vlogen daar voor Bureau
Nu ben ik alweer bijna 25 jaar molenaar op
Waterkrachtwerken, de bedoeling was om een
Korenmolen De Haas en zo is mijn wieksysteem
tweede stuwmeer aan te leggen. Alleen is van dat van horizontaal naar verticaal gegaan.”
plan nooit iets terecht gekomen.
Ook hier heb ik een voorzorgslanding moeten
Jan Menge
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Waar komen onze gezegden vandaan?
Het valt meer en meer op, dat gezegden en spreekwoorden niet meer gebruikt worden en
daardoor onbekend dreigen te raken. In artikelen in de Turfjes over vroeger, worden dikwijls
gezegden gebruikt. Soms overgenomen zonder erbij te denken aan de oorsprong ervan.
Hieronder volgen een paar van die veel gebruikte gezegden. De oorsprong daarvan is ontleend
aan het boek Roeien en ruiten, geschreven door Riemer Reinsma.
Het is heel goed mogelijk dat er nog andere versies in omloop zijn. Als u die kent vragen wij u,
ons daarvan in kennis te stellen.
Een boterbriefje halen
Een paar dat gaat trouwen haalt het veelbesproken
boterbriefje. Het woord wordt nogal eens
gebruikt, maar waar komt het vandaan?
Een eeuwenoude betekenis van boterbrief, is ‘een
vergunning om in de vastentijd boter, kaas eieren
en vlees te eten’. Boterbrief is een letterlijke
vertaling van de Latijnse term literae butyricae.
Die oorspronkelijke boterbrief gaf ontheffing van
het voorschrift om te vasten. Men nam aan dat de
boterbrief nieuwe stijl -de trouwakte- als het
ware ontheffing gaf van het voorschrift om
kuisheid te betrachten.
In de twintigste eeuw gebruikt Koos Speenhoff het
in zijn tekst voor het lied ‘De vijf equipages van
’n schooier’. Het lied beschrijft de vijf keren dat
de ‘schooier’ een rijtoer maakt. De tweede keer is
ter gelegenheid van zijn huwelijk. Maar… de
berooide bruidegom kan de koetsier niet betalen
en laat dan zijn ‘boterbrief’ als onderpand achter
in de koets. Het is mogelijk dat vanaf toen de
term in de ‘mode’ kwam, er zijn meer woorden
en gezegden die ontstaan zijn uit een liedje.

Over de puthaak trouwen
Dit wordt toegepast op paren die samen leven,
zonder wettig getrouwd te zijn. In het boek
wordt met enige aarzeling verband gelegd met
de puthaak die door polder- en grondwerkers
gebruikt werd. De puthaak was een stok met een

ijzeren haakje, waarmee men kruiplanken kon
oplichten en verleggen. (Om diepe wielsporen te
voorkomen, werd een plank neergelegd,
waarover een kruiwagen kon rijden.)
Polderwerkers zouden in vroeger jaren de
gewoonte hebben gehad, een huwelijk te sluiten
ten overstaan van de putbaas. Wel twijfelachtig.
Een andere verklaring verwijst naar een huwelijksritueel bij zigeuners en woonwagenbewoners. Daar
speelde een ander soort puthaak een rol. Dat was
een stok met een haak waaraan de emmer hangt
waarmee je water uit een put ophaalt. Het huwelijk
werd dan letterlijk ‘boven de put gesloten’. Het
jonge paar stond aan beide kanten van de puthaak, die over de put was gelegd. Iemand van
hun eigen volk trouwde hen dan. Folklore?

Van de bovenste plank
Dat zeggen we als we iets bedoelen van de
allerbeste kwaliteit.
In de meeste huishoudens lagen de dingen
waarop men zeer zuinig was of die grote
waarden hadden, bovenin de kast.
Maar het gaat hierbij niet alleen over
voorwerpen, het kan ook over kennis gaan.
Over ‘kennis van de tweede plank’ werd in 1899
al gesproken. Men bedoelde daarmee kennis die
nogal wat leemten vertoonde.
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