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Zwerven door de regio
Naar de Pilgrim Fathers in Leiden, op 15 november 2009
De Pilgrims waren er Engelsen, die de Anglicaanse kerk de
rug hadden toegekeerd en een eigen geloofsgemeenschap
stichtten. Net als bij voorbeeld de Hugenoten in Frankrijk,
moesten zij uitwijken naar een ander land en kwamen, via
Amsterdam, in 1608 in Leiden. Zij konden in Leiden hun
kerkdiensten houden in een kapel van de Universiteit. De
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden stond bekend
als zeer tolerant tegenover andere volken en hun religies.
Maar de rust en veiligheid was niet genoeg. Teveel
verschillende geloven beïnvloedden hun geslacht en na
twaalf jaar besloten ze te vertrekken naar de Nieuwe
Wereld (Noord-Amerika), om daar een gemeenschap te
stichten die helemaal op hun overtuiging gebaseerd was.
Met financiële steun van Engelse investeerders vertrok de
eerste groep uit Leiden en ging op 21 juli 1620 scheep in
Delfshaven. Het schip, de “SpeedweIl”, bleek niet
zeewaardig en in Plymouth werd overgestapt op de
“Mayflower”. Daar voegden zich nog een groep geloofsgenoten uit Engeland bij hen. Met anderen die na hen
kwamen, stonden zij aan het begin van de Puriteinse
migratie, die grote invloed zou hebben op de geschiedenis
van de Verenigde Staten.
Het Leiden American Pilgrim Museum
is in de Beschuitsteeg in Leiden te
vinden. Daar worden documenten
over de Pilgrims bewaard en is kennis
aanwezig over deze geschiedenis.
(Onder andere dat George W. Bush en
Barak Obama rechtstreekse
afstammelingen zijn van de
protestantse Pilgrim Fathers.)
Om 11.00 uur verzamelen we bij Het
Molenhuis. Aangekomen in Leiden
eten we (voor eigen rekening) een
broodje bij De Burcht en gaan dan in
De Mayflower
twee groepen verder. De eerste groep
krijgt om 13.00 een rondleiding in het museum, gevolgd
door een facultatief programma. De andere groep volgt
eerst het facultative programma en gaat daarna naar het
museum. Tenslotte is het weer ‘samen uit, samen thuis’.
De excursie kost € 12,50 per persoon.
Opgeven voor deze excursie bij Adri en Ries Havenaar,
telefoon 079 331 35 80 of e-mail HAKA@12MOVE.NL en vooraf
betalen op bankrekening nr. 307.25.64.13 van de
Historische Kring Benthuizen onder vermelding van
Pilgrims.
LET OP: altijd opgeven voor deelname, ook als u gewend
bent mee te gaan.
Adri en Ries
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Op de kaart

~

Open Monumentendag 2009, 12 september

Plaatselijke comités sluiten meestal aan bij het landelijke thema, en zo ook in Rijnwoude. De
afdeling voorlichting van de gemeente neemt het voortouw en vraagt de jaarlijkse deelnemers
wat hun plannen zijn.
De Historische Kring Benthuizen is sinds jaren een van die deelnemers en haakt in op het thema.
Op de zolder van oudheidkamer Het Molenhuis wordt een tentoonstelling ingericht met als titel
Benthuizen op de kaart gezet. De opening vindt plaats op zaterdag 12 september om 11.00 uur en
iedereen is hartelijk welkom.
Het thema
Op de kaart: Dan gaan de gedachten eerst uit naar
kaarten in alle uitvoeringen, landkaarten,
plattegronden, topografische kaarten, gravures
en zo meer. Omdat het over monumenten gaat,
komen ook ansichtkaarten, tekeningen of
schilderijen met afbeeldingen van gebouwen
of ander erfgoed in aanmerking.
Een andere gedachte is om situaties of
gebeurtenissen een plaats te geven ‘op de
kaart’. Een voorbeeld is verandering van
het landschap, waarmee een plaats of
streek een heel andere uitstraling
krijgt. Denk aan de Vinex-wijken.
Het thema op de kaart heeft daarom
niet uitsluitend met monumenten te
maken. Het is ook belangrijk om een link
naar de actualiteit te maken. Met Benthuizen op de
kaart gezet geven we een beeld van de gemeente,
in verschillende eeuwen op landkaarten en
plattegronden getekend.

De tentoonstelling

- Een beeldverhaal over de turfwinning met de
‘Prins Maurits’ kaart van Rijnland en omliggend
gebied, getekend door Floris Balthasar en zijn
zoon Florisz. Van Berckenrode in 1614.
- Een duidelijke kaart van de polders na de
drooglegging in de 18e eeuw met opgave van
hectares grond en meer.
- De kaart van het dorp, zoals het er uitzag
in 1769, opgemeten door landmeter Klaas
Vis.
- Actuele plattegronden van het dorp, de
Noordpolder, de Hogeveen en de Benthorn.
Voor meer informatie moet u naar Het
Molenhuis komen. De tentoonstelling blijft
staan tot januari 2010 en is te bekijken op
zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
BENTHUIZEN in ‘t verleden en het heden
door A. Verheul A zn. Burgemeester van Benthuizen
en Moerkapelle.
In de Turfjes van juni 2004 plaatsten wij hoofdstuk 7
van dit manuscript uit de jaren dertig van de
vorige eeuw. Het eerste hoofdstuk sluit aardig aan
bij het thema Benthuizen op de kaart gezet in 2009.

Het wapen van Benthuizen heeft negen turven.
Met die turfperiode begint ons verhaal. De tijd
daarvoor slaan we even over. Het is bekend dat
“Weggescholen in het groen, stil en rustig
door de vervening, die eerst zodanige inkomsten
gelegen te midden van vruchtbare akkers en
opleverde dat er enige welvaart ontstond, het
weilanden, ligt het dorpje Benthuizen.
dorp en de bewoners later armoede bracht.
Het bestaat geheel van den landbouw, hoewel
Daarna kwam de grote drooglegging van de
men zich in den laatsten tijd ook meer en meer
Noord- en Zuidpolder, waardoor Benthuizen er
op de tuinderij gaat toeleggen, wat, naar wij
anders ging uitzien. Vruchtbare landbouwhopen, voor den toekomst een nieuwe bron van
gronden, waarop veeteelt en akkerbouw werd
inkomsten zal openen.
bedreven. Er was werkgelegenheid en in het
De gemeente is slechts klein. In 1900 bestond de
dorp hadden ambachtslieden weer een goed
bevolking uit 660 zielen, bij de in 1931
bestaan. Het inwoneraantal nam toe.
gehouden volkstelling telde zij 1031 inwoners
Maar tijden veranderen; na een paar honderd jaar en 221 woningen.
verdween de akkerbouw langzaamaan. Er was
Haar oppervlakte bedraagt 1226 hectaren. De
een tekort aan huizen, het dorp werd uitgebreid
grenzen der omliggende gemeenten (Zegwaart,
en forensen namen hun intrek. Ambachtelijke
Zoeterwoude en Hazerswoude) strekken zich
bedrijven maakten plaatsen voor andere diensttot de onmiddellijke nabijheid van de
verlenende- en nijverheidsbedrijven. En door de
bebouwde kom uit, waardoor uitbreiding
uitbreiding van de omringende gemeenten
daarvan uitgesloten is.
worden de landbouwgronden omgezet in
De beperkte grenzen zijn dan ook een
recreatieterrein: Het Bentwoud.
onoverkomelijke hinderpaal voor de
Wat is er onder andere te zien op de zolder?
ontwikkeling van kleine gemeenten.
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Onbegrijpelijk is het dat de vroegere regeering
bij de invoering van de Gemeentewet, aan de
gemeenten dezelfde grenzen liet behouden die de
vroegere ambachten (zijnde particulier eigendom
door aankoop of erfrecht verkregen) hadden.
Billijk was geweest dat de grenslijnen der
verschillende gemeenten waren getrokken op
gelijken afstand van de dorpen en dus midden
daartusschen doorloopend.
De thans bestaande toestand is dikwijls zeer ten
ongerieve van bewoners van complexen
woningen, die in onmiddellijke nabijheid van een
dorp liggende, waarmede zij geheel medeleven,
evenwel hun domicilie hebben in een gemeente,
waarvan het gemeentehuis soms twee uur
gaans of meer van hun woning verwijderd ligt.
Hoewel Benthuizen één der oudste plaatsen is,
vinden wij van haar geschiedenis helaas
bijzonder weinig opgetekend…”
Het slot van het manuscript is ook de moeite
waard:
“Ziehier enkele trekken uit de geschiedenis van
Benthuizen U geschetst.

Van de redactie
Het tweede Turfje 2009 ligt voor u, met het
beloofde vervolg op de geschiedenis van de
brandweer in Benthuizen.
Wie verre reizen doet. kan veel verhalen. Een
Benthuizenaar van enkele honderden jaren
geleden was al zo’n reiziger (noodgedwongen)
en zijn ervaringen zijn opgetekend en wij geven
die aan u door. Herinneringen van nog niet zo
lang geleden hebben ook een plaats gekregen.
Open Monumentendag is een evenement dat veel
aandacht krijgt, landelijk en in Het Molenhuis.
Dank aan iedereen die voor kopij zorgde. Kopij
voor het volgende nummer verwachten wij voor
1 november 2009.

En zoo ligt ons dorpje daar sedert vele eeuwen,
oorspronkelijk temidden van oerwouden en
wildernissen, waar het wild gedierte rondsloop.
Later omgeven door de hooge schrale
veengronden. Nog later tusschen onafzienbare
waterplassen en thans stil en rustig te midden
van vruchtbare akkers en weilanden.
Waar de groene dijken liggen
Door het vruchtbre polderland.
Waar de hoge molens wieken
Aan den vrijen kimmenrand.
Waar het vee in groene weiden
Graast in malsehen overvloed,
En de zonne heerlijk koren
Uit den akker spruiten doet.
Daar, hoe onbekend bij velen,
Ligt ons dorpje, rustig, vrij.”
Dat was Benthuizen op de kaart, in de jaren dertig
van de twintigste eeuw, zoals burgemeester
Verheul het zag.
IvEP

“Oude verhalen doen het altijd goed en geven
een beeld van het leven in een bepaald dorp”;
verzekerde ons een gerenommeerd historicus.
Het doet ons goed te horen dat de Turfjes met
plezier gelezen worden en mensen daardoor
terug denken aan hun jeugd. En vooral, daar iets
van vertellen.
Zo sprak ik (IvEP) onlangs Rina Verschoor (nu
Rina Rolffs uit Capelle aan den IJssel). Zij
woonde vroeger aan de Zegwaartseweg en ging
in Benthuizen naar school. Een van de ‘grensbewoners’, zoals in het vorige artikel door
burgemeester Verheul bedoeld.
Zij vertelde dat ze met haar moeder en haar zus
Alie, op vrijdag mochten meerijden met
burgemeester Verheul, naar opoe Verschoor in
Moerkapelle. Ze moesten naar het huis van de
burgemeester lopen, mochten binnenkomen,
kregen een glaasje limonade (Rina zat dan op de
kap van de naaimachine, die op de vloer stond)
en dan vertrokken ze met de auto. Die auto was
op zich al indrukwekkend, ‘je trok aan een
touwtje, en dan stak er links of rechts een pijltje
uit’. Op de terugweg werd gestopt bij de Rotte
om even uit te kijken over het grote water. Was
dat een burgemeester of een burgervader?
Rechts vooraan Rina Verschoor.
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Verzamelen; gapers
een typisch Nederlands/Vlaamse verschijning
Inge van Eeden Petersman

Bij oude apotheken is meestal een uithangbord aangebracht met een afbeelding van een slang,
een slang om een staaf (de esculaap), de vijzel met stamper of andere symbolen. In sommige
gevallen hangt er geen bord, maar een markante gebeeldhouwde kop; een gaper. De gaper komt
meer voor bij drogisterijen dan bij apotheken.
In deze tijd komen we ze nog wel tegen in oude steden, maar de musea hebben de meeste in
hun bezit.
De gapers van Benthuizen
Nooit gezien in het dorp, zou men op het eerste
gezicht zeggen, De mensen met een hand voor
hun mond (of juist niet), niet meegerekend
natuurlijk. Maar dat zijn geeuwers, van
verveling, slaap of honger. Maar echte gapers zijn
er ook, van hout of aardewerk, beschilderd en
gerangschikt in een mooie kast en nu tijdelijk in
een vitrine in oudheidkamer Het Molenhuis.
Deze exemplaren zijn collector items, een kleinere
maat dan de originelen,
In ons dorp kennen wij al sinds jaren een
combinatie van kruidenier en drogist, de familie
Verheul. Koos Verheul, drogist van Plusmarkt
Verheul is in het bezit van de serie gapers die
hier wordt bedoeld, Niet alleen gapers behoren
tot zijn verzameling en de tentoonstelling in de
oudheidkamer, maar ook vazen en potten van
aardewerk en porselein, Deze zijn dikwijls
beschilderd met motieven uit de mythologie en
verwant aan de geneeskunst
Welke betekenis heeft nu de gaper? Met de wijd
opengesperde mond lijkt het of hij alles zou
slikken, maar is dat wel zo? Ze laten wat men
noemt ‘het achterste van hun tong zien’,

Wanneer kwam de gaper in beeld?
Voor uithangtekens gaan we ver terug in de tijd,
zelfs tot de Romeinen. In Nederland kwamen de
tekens voor vanaf de vijftiende eeuw. Daarvan is
weinig of niets bewaard gebleven. Zij hadden
meestal de vorm van een bord met daarop een
voorstelling en een opschrift, de gaper kwam
later. Er zijn verschillende meningen over de
oorsprong en de ouderdom van de gaper. Er is
maar een klein aantal bewaard gebleven en die
dateren uit de achttiende eeuw. Het staat wel
vast dat hij al eerder voorkwam. De oudste
schriftelijke bronnen verwijzen naar het einde
van de zestiende eeuw. Vanaf die tijd komen er
namen van winkels, bruggen en straten voor

waarin ‘gaper’ voorkomt. Een andere verwijzing
naar die tijd is de positie die de Noordelijke
Nederlanden vanaf de zeventiende eeuw
veroverden in de handel met het Oosten, waar
zeer veel van de geneesmiddelen vandaan
kwamen. Amsterdam werd de belangrijkste
stapelplaats van kruiden en specerijen uit Azië.
Ziedaar de gaper; veelal met een oosters uiterlijk,
de vreemdeling.
Van de middeleeuwen tot omstreeks de
achttiende eeuw kwam er een scheiding tussen
de beroepen van apotheker, kruidenier, wijn verkoper en drogist. Apotheker en drogist bleven
het langst dezelfde waren verkopen, tot in 1818
bij Koninklijk Besluit bepaald werd waartoe de
drogist bevoegd was om te verkopen. De gapers
die er al hingen bij de apotheken bleven daar,
maar er zullen er niet veel meer aan toegevoegd
zijn. De drogist ging ermee verder, de gaper was
en is ook het meest opvallende uithangteken in
die branche. Een enkele keer wordt er nog een
nieuwe gaper gemaakt, voor bijzondere
gelegenheden. Zo werd voor de apothekerstuin
in de Floriade van 1992 (Zoetermeer) een bronzen
exemplaar gemaakt door de beeldhouwer Oene
Gerritsma.
Een andere ‘jonge’ gaper werd gebeeldhouwd op
een vakbeurs. Koos Verheul stond er bij en keek er
naar. Die gaper werd als prijs
uitgeloofd voor een wedstrijd
en kwam ook in Zoetermeer
terecht. Martien Karens van
drogisterij Het Gouden Kruis
won de wedstrijd. De plaats
waar de Muzelman hing, is te
herkennen aan het glasin-loodraam in de
hoekgevel van het
winkelpand op de hoek
van de Stationsstraat/
Pilatusdam, waar de
drogisterij destijds
gevestigd was.
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Een vreemde, raadselachtige kop

rondreizende kwakzalvers. De kwakzalver had
dikwijls een knechtje in dienst, verkleed als nar.
Hij moest reclame maken en ook wel de rol van
patiënt spelen. Het aantal gapers in de vorm van
een nar is niet zo groot geweest. Er zijn er niet
veel van bewaard gebleven. Wellicht vonden
De typen geven meer verschillen aan.
apothekers en drogisten die figuur niet ernstig
Het oosterse type, de muzelman, komt het
genoeg.
meeste voor. Herkenbaar aan de kleding, tulband Het uiterlijk van een zieke was meer in trek. Heel
en oorbellen. Vaak hebben deze koppen
toepasselijk want die zieke moet bijna altijd zijn
duidelijke Hollandse trekjes, blozende kerels
tong uitsteken, is het niet om een diagnose te
maar dan vermomd als sultans. Dat is de hand
stellen dan toch om een medicijn in te nemen.
van de kunstenaar. Deze gaper verwijst naar de
Een kiespijn- of een hoofdpijndoek en een van
herkomst van de geneeskrachtige kruiden. De
pijn vertrokken gezicht, in de schilderkunst en op
oosterse geneeskunde stond enkele eeuwen
het toneel kwamen deze figuren veelvuldig voor.
geleden in hoog aanzien. De Arabieren
Voorbeelden genoeg voor de kunstenaars.
combineerden de Griekse en Romeinse
wetenschap met hun oosterse wijsheid.
Een vierde groep zijn de gezaghebbers, politieHollandse artsen beklaagden zich over die
agenten, brandweermannen en zelfs Romeinse
import. “Elk land is begenadigd met heilzame
soldaten. Deze figuren stammen waarschijnlijk
planten tegen ziekten die voorkomen”, aldus
uit de tweede helft van de negentiende eeuw,
Johannes van Beverwijck uit Dordrecht.
toen de overheid zich ging bemoeien met de
verkoop van geneesmiddelen. Ook werden
Jacob Cats schreef daar het volgende over:
apothekers wel in dienst van een stadsbestuur
aangesteld.
“ ’t Schijnt het wert dan eerst bekwaam,
Welke versie men hier ook aan wil of kan
alsmen ’t geeft een vreemde naam,
toevoegen, het zijn schertsfiguren en jammer dat
’t Schijnt ’t krijgt slechts eerst sijn prijs
die nagenoeg uit het straatbeeld zijn verdwenen.
als men dees en geen maakt wijs
Om ze te zien moeten we naar een museum. Tot
dattet van de Moren-lant
september 2009 zijn ze nog te zien in Het
of den Barbarije stamt.
Molenhuis.
Dat het van den lndia-nen
De HKB dankt Verheul voor deze Super-Plus
Herwaarts komt gedreven aen
aanbieding ter opluistering van de oudheidkamer.
’t dunckt de slechte luyden best
wat ons geeft een vreemt gewest.”
Tussen de vele koppen zijn er meer verschillen
dan overeenkomsten. De belangrijkste
overeenkomst is de uitgestoken tong, soms met
een medicijn er op.

Een ander model is de narrenkop, in ‘zotspak en
narrenkap’. Dat beeld heeft te maken met de
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Bron: Slang Esculaap en Gaper
door Ton Schoenmakers en Jorien Jaspers
ISBN 3-907946-98-7

Brandweer van en in Benthuizen (deel II)
Hans Bij de Vaate

Brand is van alle tijden. Zo dus ook de brandbestrijding. In steden, dorpen en buurtschappen
werd al sinds mensenheugenis aan brandbestrijding gedaan op het moment dat de nood aan de
man was. Dat was niet georganiseerd, het was een stukje burenplicht; maar ook eigenbelang,
want als de brand groter en dus onbeheersbaar werd, kwam je eigen bezit ook in gevaar.
Zodra de samenleving wat complexer werd, kwam
er ook behoefte aan regelgeving. Die regelgeving
ging in eerste instantie niet over het bestrijden van
de brand ofwel de repressie, maar had betrekking
op het voorkomen van brand, preventie dus. Zo
blijkt de stad Amsterdam reeds rond 1400 een
brandkeur te hebben (dat is dan wel Nederlands
oudste) waar onder andere in vermeld was:
O Een verbod om houten gevels of zijwanden te
maken
O De verplichting om schoorstenen van steen te
bouwen
O De verplichting om een vuurplaats voor
bedrijfsuitoefening te laten keuren
O Een verbod om een bakoven vlakbij brandbare
materialen te plaatsen
O Het verbod om andere delen van houten
huizen te teren dan luifels
Op 1 mei 1907 stelde de gemeenteraad van
Benthuizen vast: “Verordening op de Brandweer
in de Gemeente Benthuizen.” Op dat moment
verviel de voorganger, welke was vastgesteld op
27 maart 1855.
Als je hierin de maatregelen tegen brandgevaar
leest, dan blijkt er weinig verschil met de
Amsterdamse brandkeur uit 1400!
De brandbestrijding vond in 1400 plaats met
behulp van leren emmers en heel veel
menskracht. Je kunt je dan wel voorstellen dat
een gebouw, dat in brand geraakte, ook meestal
tot de grond afbrandde. Het was al een hele
prestatie als de belendende percelen intact
bleven. Zo zal de situatie in vroeger tijden in
Benthuizen ook geweest zijn.
Jan van der Heyden in Amsterdam presenteerde
in 1672 een pomp, welke door hem zodanig
aangepast was, dat deze geschikt was om brand
te blussen door middel van slangen. Nog steeds
was er menskracht nodig om de pomp aan te
drijven, maar de resultaten waren -zeker in die
tijd- verbluffend. In korte tijd kon er een grote
hoeveelheid water in het vuur worden gebracht,
waardoor er voor het eerst werkelijk sprake was
van effectieve blussing.

Zoals nog steeds gebruikelijk, zijn het eerst de
grote steden die zich de nieuwe uitvinding
kunnen veroorloven. Langzamerhand dringt het
nut van de handbrandspuit ook door tot de
bestuurders van kleinere gemeenten. Zo
gebeurde het dat de gemeente Zoetermeer reeds
in 1703 een originele Jan van der Heyden
brandspuit aanschafte voor een bedrag van
zevenhonderd vijftig gulden, af te betalen in vijf
jaar.

De levensloop van een brandspuit
In Benthuizen gebeurde alles wat later. En graag
ook niet al te duur. Omstreeks 1805 wordt een
huisbrandspuit (!) van de heer J.H. den Ouden de
Wijngaard Canisius te Delft aangeschaft.
In 1871 meldt de gemeente:
De brandweer, brandbluschmiddelen en reddingstoestellen bestaan uit: Eene brandspuit en een partij
lederen emmers, brandhaken, ladders, gieters en een
zeil. Een en ander verkeert in zeer voldoende staat.
Kosten voor dat jaar Fl. 68,53.
In 1877 staat het volgende genotuleerd:
Op 18 julij 1877 werd de bouwmanswoning bewoond
door P. van der Spek, in de Hoogeveen geheel door
brand vernield, de oorzaak is onbekend gebleven.
Op 6 januari 1879 is het weer raak:
Aan den Hoogeveensche Weg werd een bouwmanswoning vrijwel geheel door brand vernield. Oorzaak
onbekend. De brandweer was spoedig op het terrein en
de bluschmiddelen waren in goede staat, doch het vuur
had zich reeds te ver verbreid om gebluscht te kunnen
worden.
Soms een succesverhaal:
In den avond van den 7 Februari 1882 omstreeks
8 uur ontstond door onbekende oorzaak brand in de
bouwmanswoning bewoond door J. van der Knijff Czn
gelegen in de buurtschap De Benthorn op een halfuur
gaans van het dorp. Door spoedig en krachtig optreden
van de brandweer werd het vuur in een kwartier
gebluscht, zoodat de schade slechts ongeveer Fl. 150,bedragen heeft.
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De spuit uit 1805 heeft het in Benthuizen wel heel
lang uitgehouden: In 1934 trof een medewerker
van het Brandweermuseum Van der Mark uit
Wassenaar dit exemplaar (weliswaar gehavend)
aan in de brandspuitruimte bij de kerktoren. De
gemeente Benthuizen was graag bereid het
overbodige spuitje over te doen aan het museum.
Jaren geleden heb ik eens stukken gezien,
waaruit bleek dat de overdracht niet geheel gratis
is geweest.
In 1983 is de collectie Van der Mark weer in ere
hersteld: deze was toen tentoongesteld op de
zolder van de brandweerkazerne aan de Pieter
Twentlaan in Wassenaar; ik heb het handspuitje
daar met eigen ogen aanschouwd. (Sinds 1991
bevindt de collectie zich in het souterrain van het
voormalige raadhuis “De Pauw”, Raadhuislaan
22 in Wassenaar.)

Het gemeentebestuur reageerde op 12 oktober 1926:
Wij hebben de eer U mede te deelen dat de
brandbluschmiddelen dezer gemeente bestaan uit een
handbrandspuit met zuig- en perspomp, die, hoewel oud,
nog in vrij goeden staat verkeert. Genoemde brandspuit
wordt bediend door ingezetenen tussen de 18 en 60
jaren, die daartoe ingevolge Art. 18 der verordening
op de brandweer door ons College worden aangesteld.
De leiding berust bij een Opperbrandmeester en zes
brandmeesters.
In het plan voor stichting van een drinkwaterleiding
“De tien gemeenten” is ook opgenomen het voorzien
van deze gemeente van brandkranen welke zoowel in
het dorp als in den polderweg voor iedere boerderij
zullen worden aangebracht…

Gedeputeerde Staten moesten hier een poosje
over nadenken, maar in juli 1927 stuurden ze hun
antwoord naar het gemeentebestuur van
Met de tijd meegaan
Benthuizen:
Hoe lang deze spuit werkelijk dienst gedaan
… … ons is niet gebleken, dat in geval van brand in
heeft is niet exact te bepalen. Het jaar 1928 zou
Uw gemeente een stoom- ofmotorspuit beschikbaar is.
een goede kans maken. Dat leid ik af uit het
Aangezien thans reeds voor Fl 2.000,- een motorspuit
volgende archiefmateriaal.
te bekomen is, kan o.i. zonder overdrijving worden
In 1923 werd de Zuid-Hollandse Provinciale
geeischt, dat in iedere gemeente zulk een spuit ter
Brandweerbond opgericht. Deze had tot taak het beschikking is… … … . Voorts geven wij U in
brandweerwezen op een hoger peil te brengen.
overweging voor zooveel noodig te bevorderen, dat de
De bond adviseerde gemeenten over materiële en beproeving van het materiaal en de oefening van het
organisatorische zaken. Het provinciaal bestuur
personeel minstens twee maal per jaar plaats vindt… .
conformeerde zich aan deze adviezen en maakte …Bij behandeling der begrooting Uwer gemeente voor
er vaak gebruik van om gemeenten dwingend op 1928 zullen wij aan een en ander onze byzondere
te leggen hun brandweer zorg te verbeteren.
aandacht wijden.
De onderstaande correspondentie spreekt wat
Kortom: U brengt de brandweer op een eigentijds
dat betreft voor zich.
niveau en anders wordt de gemeentebegroting
“Circulaire Gedeputeerde Staten van Zuidniet goedgekeurd.
Holland dd. 16 augustus 1926”:
Gezien het bovenstaande zal er heus wel een
Naar ons is medegedeeld wordt in verschillende
motorspuit aangeschaft zijn.
gemeenten onvoldoende zorg besteed aan de
bescherming der ingezetenen en hun
Ongeveer 150 jaar later, een demonstratie met de oude spuit uit 1805.
eigendommen. Gezien de grote belangen, welke
bij een goede voorziening geacht moet worden
minder afdoend te zijn, dan in verband met de
plaatselijke toestanden redelijkerwijze kan en
moet worden geeischt, ten spoedigste de
noodige verbeteringen dienen te worden
aangebracht. In verband met de ons geworden
mededeeling, hier voornoemd, achten wij het
gewenscht ons nader van de bescherming tegen
het brandgevaar in de gemeenten in deze
Provincie op de hoogte te stellen. Mitsdien
noodigen wij U uit ons de noodige gegevens te
verstrekken omtrent de organisatie der
brandweer in Uw gemeente als ten aanzien
van materieel, de brandkranen en het toezicht
op schoorstenen, stookplaatsen en hooibergen.
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Bekende namen
De archieven zijn niet erg mededeelzaam over de brandweer, maar
soms kom je wel eens wat tegen. Zoals
het bewijs, dat brandweerwerk vaak van
vader op zoon over gaat.
Zo maar wat voorbeelden:
Op 26 augustus 1887 wordt A. van Driel
op eigen verzoek ontheven van zijn
functie als brandmeester;

De brand bij
Jan Paul
Een paar werken
voordat ik met dit
artikel bezig was,
vertelde ik mijn
vader Olivier Bij
de Vaate (1915), dat
het best lastig is
om aan voldoende
gegevens te
komen. Prompt
diepte hij een
gebeurtenis op uit
zijn herinnering,
op 16 november 1887 wordt P. Gräper in deze
die ik nog niet eerder van hem gehoord had.
functie benoemd. Laatstgenoemde heeft blijkbaar Om de gedachte te bepalen: de familie Bij de Vaate
carrière gemaakt: op 12 december 1917 krijgt hij
woonde ten tijde van het nu volgende verhaal in
eervol ontslag als opperbrandmeester.
een houten woning aan de huidige Heerenwegh,
Een opgave van de brandmeesters op 30 juni 1919: ongeveer op de plaats van nummer 42. Voor de
M. Pos, A. van de Velde, N. Rensink, J. Qualm,
echte Benthuizenaar: aan ‘de Hoek’ dus.
D.J. van Leeuwen en J. van den Berg.
De gebeurtenis vond plaats op vrijdag 26 mei 1933.
Waarom mijn
vader die morgen
thuis was is mij
niet duidelijk. Hij
zat samen met zijn
moeder aan de
koffie en er waren
wat jongere
kinderen thuis.
Plotseling
kwamen er twee
buurjongetjes
aanrennen, die de
jongere broers van
mijn vader
kwamen roepen
met de
mededeling:
“we hebben nu
zo’n mooi fikkie
gestookt, kom eens
gauw kijken!”
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Dat klopte dus ook helemaal: een
hooiberg op het erf van de
boerderij van Jan Paul had
inmiddels vlam gevat. Mevrouw
Paul was in grote paniek, haar
echtgenoot was ‘s morgens naar
de markt in Leiden vertrokken.
Dankzij de brandkraan (sinds
1927 in bedrijf) voor de boerderij
was het mogelijk om snel tot
blussing over te gaan, zodat de
schade beperkt bleef tot de berg
zelf. De namen van de daders
werden er in het verhaal ook nog
bij geleverd, maar die laat ik
maar achterwege.
Wat schetst mijn verbazing: Bij
het doorzoeken van allerlei oud
materiaal bleek in het bezit te
zijn van een afschrift van een
proces-verbaal betreffende dit
voorval:
Hierbij de volledige tekst:

groote vlam in de
berg, waarvan ik zoo
erg schrok dat ik niets
meer kon doen.
Ik heb niemand op het
erf gezien, dus kan ik
mij niet indenken hoe
de brand ontstaan is.
Meer kan ik niet
verklaren.
Omstreeks 12.45 uur
namiddag toen ik mij
veldwachter
voornoemd nog op het
erf bevond, kwam de
mij bekende bewoner
van de woning en dat
erf Jan Paul, oud 37
jaren van beroep
landbouwer en
veehouder wonende te
Benthuizen
dorpsstraat no 131
van de markt te
“PROCES-VERBAAL
Leiden zijn erf op.
Op 26 mei 1933, des voormiddags
Hij verklaarde
omstreeks 10.30 uur hoorde ik
mij desgevraagd
Johannes Timmerman, gemeente en
des ’sMorgens
onbezoldigd rijksveldwachter van en te Benthuizen,
omstreeks 8 1/2 uur van huis te zijn gegaan naar de
veemarkt te Leiden en van niets te weten, en ook niet
toen ik in mij in mijn woning bevond, de dorpsklok
kon denken hoe de brand was aangekomen.
luiden, ten teken van brand.
Vlug nam ik mijn rijwiel en reed daarop in de richting Voorts verklaarde hij dat de woning met toebehoren
het eigendom zijn van de Weduwe O.C.G. Beelaerts
van het gemeentehuis. Tijdens mijn rijden vernam ik
van Emmichove wonende Teijlingerhorstlaan 37 te
dat er brand was uitgebroken op het erf van J. Paul,
Wassenaar.
alhier.
Dat zijn geheele inboedel ‘met inbegrip van al de
Ik reed naar genoemd erf, en zag daar aldaar eenige
landbouwmaterialen, veestapel enz. is verzekerd tegen
pakken stroo welke onder een drieroedeberg waren
opgeslagen, benevens de kap van de berg, die ver naar brandschade bij de Nederlandsche Brandwaarborg
Maatschappij voor een bedrag van Fl 29 800. Uit een
beneden was gelaten, in brand staan. Men had al een
verder onderzoek ter plaatse is de brand vermoedelijk
slang aan de brandkraan gekoppeld en spoot met het
ontstaan door het spelen van een 4 en 5 jarig knaapje
water op de brandende massa, zoodat de brand
met lucifers.
zienderoog verminderde, en gevaar voor uitbreiding
Tenslotte zij vermeld dat geen ongeregeldheden bij den
van de brand was geweken.
Daar ik J. Paul voornoemd niet op het erf zag, begaf ik brand hebben plaatsgehad.
mij naar zijn woning waar ik zijn echtgenote Ingetje
van Leeuwen oud 34 jaren aantrof die mij desgevraagd Waarvoor door mij veldwachter voornoemd dit procesverbaal op ambtseed is opgemaakt en geteekend.
het navolgende mededeelde:
Mijn man is niet thuis die is vanmorgen naar de
Benthuizen den 29 mei 1933.”
veemarkt te Leiden gegaan en het volk van ons is
allemaal in ’t land aan ’t werk. Ik heb twee kinderen,
de oudste is 7 jaar en naar school, de jongste is 4 jaar Wat zal veldwachter Timmerman hier zijn best
op gedaan hebben, of… heeft een ijverige
en die had ik juist op de W.C. geholpen, waarna ik
toevallig door het raam naar buiten keek en rook op het gemeenteambtenaar hem met dit proces verbaal
geholpen? Hoe dan ook: het is een genot om dit
erf zag.
te lezen, en dat geldt voor de hele geschiedenis
Ik dacht dat is niet goed, ik zal een emmer water
van de Benthuizer Brandweer.
krijgen, doch toen ik hierna weer keek zag ik een
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“…die Benthuizense dorpsjongen…”
Loek van Driel

Zaterdag 9 mei 2009, Nationale Molendag, las ik in de krant. Al woon ik nu in de
omgeving van de molens van Kinderdijk, die ene kale stomp (de Haas) is altijd in
mijn herinnering gebleven. Ik hoefde ’s morgens mijn ogen maar te openen,
buiten te spelen, naar school te wandelen, altijd was ’íe er. Een beeld op mijn
netvlies dat ik nooit zal kwijtraken. Reden genoeg om daar, na lange tijd, weer
eens te gaan kijken.
De eerste keer dat ik na misschien wel 35 jaar
Benthuizen bezocht, was met het 100-jarig
jubileum van de School met de Bijbel.
De plaats waar je dan het eerst naar toe trekt, is je
geboortehuis, Molenstraat 216, later omgedoopt
tot Dorpsstraat 184 en nog later De Barm 7, zoals
ik heb begrepen. Het nummeren van de huizen
begon toen bij bij de hoek Slootweg/Dorpsstraat
en eindigde bij de winkel van Gerrit Pos.
Vandaar nummer 216 in een straat met amper
30 woningen.
Toen ik van de schrik was bekomen bij het
aanzien van wat er met mijn ouderlijk huis
gebeurd was, sloeg mijn hart een keer over bij het
zien van het juweeltje van wat in mijn herinnering
die kale stomp was. Je kan het vergelijken met
het lelijke eendje. Eerst niet om aan te zien en na
zo lange tijd een monument met karakter en
weer volledig functioneel.
Op 9 mei besloot ik de wandeling weer eens te
maken die ik dagelijks deed om naar school te
gaan. Vanafde molen kreeg ik al direct het gevoel
in een volledig ander dorp te zijn beland. Er is
niets bekends te vinden. Pleun Vink??? (de
schoenmaker, red.) of hoe heette hij ook weer, de
boerderij van Janus Zegwaard, smederij Jan
Voskamp, waarvan ik de geur nog van in mijn
neus krijg als ik daar aan terugdenk, altijd
bedrijvigheid en even binnenlopen was heel
normaal. Allemaal weg!
En ook weg, het winkeltje van Koos van der Knijff,
waar altijd een speciale geur hing die ik nergens
ooit heb geroken. De schappen achter de toonbank,
met losse suiker, zout, stroop en wat er in een
normaal gezin nodig was om bij de kruidenier te
halen. Daarna liep ik langs de Van der Eijkstraat,
nog enigszins herkenbaar, maar de winkel van
Floor Brouwer, waar ik achterom in de poort een
bamboe vishengel kocht, was weggevaagd. Luxe
bakkerij Van der Heijden, Dikke Dien Verheul,
Manus Rensink, allemaal weg…
Plots was er iets herkenbaars: de kapperszaak
van Qualm, weliswaar verbouwd, maar
herkenbaar.
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De pastorie staat er ook nog, al had ik het idee
dat ze hem 50 meter naar de weg hadden
gehaald. Maar dat zal zijn omdat ik toen nog
maar een klein ventje was en geen benul had van
ruimte. Slager Buijs staat er ook nog steeds, maar
de kleuterschool van juffrouw Kleissen is
compleet van de wereld af. Mijn vader heeft daar
nog school gegaan, ik heb dat gezien in het boek
Een school in het polderland, pagina 57.

Opa Cor van Driel met zijn kleinkinderen.

Niet meer te zien Jan Verheul, vrouw Van der
Linden, Arie Prik, alleen fraaie herinneringen.
Het Klooster, met z’n verhaal in het laatste Turfje.
De hoek om de Schoolstraat in, een volledig
nieuw beeld met op de achtergrond de school
zoals ik die toen herkende. De fietsenmakerij van
Jaap Vis, waar het altijd vol stond met kinderen
(Jaap vond dat prima), is ook niet meer.
Natuurlijk hebben we te maken met vooruitgang,
maar alles zo slopen is niet altijd de juiste keuze.

Opa was niet zo moeilijk, maar hij zei er wel
altijd bij:" De volgende keer doe ik het niet meer
hoor, dan kom ik 'm gewoon bezorgen".
Verder hield opa zich bezig met het innen van de
contributie voor de reisvereniging D-G-D, wat staat
voor De Gezellige Dag. De mensen hadden dan een
kaart en bij de maandelijkse betaling kwam er een
stempel op. Verschillende foto's zijn nog in omloop
van deze Benthuizenaren die hun 'uitje' hadden.

Hoe meer ik nadenk, hoe meer herinneringen,
zoals in de zomer op zaterdag. Dan kreeg ik van
Mijn naam is Loek van Driel, geboren 16 maart
mijn moeder een handdoek en een stuk Sunlight1947 op al eerder genoemd adres en zoon van
zeep mee en dan gingen we ons wassen in de
Janus en Bep. Mijn grootvader was Cor van Driel, vaart aan de Dijk. Denk niet dat ik de enige was,
bij velen bekend als de man van Sjors en Sjimmie, nee hoor, een heel normaal ritueel.
maar daarover later meer.
In de winter was diezelfde vaart een prachtige
Het grootste deel van mijn lagere schooltijd heb
plaats om te schaatsen. Ik zie in gedachten ‘Buffel’
ik bij meester Schrier en meester Van Hoeven
Veen rijden, op z’n sokken op Friese doorlopers.
doorgebracht. Van Hoeven heb ik later nog wel
eens opgezocht, hij woonde toen in Andel, een
Toch leek het die zaterdag de 9e mei 2009 of de
collega van mij. Ook André de Groot woont daar, tijd even had stilgestaan. Toen ik op het pleintje
een klasgenoot die toen aan de Slootweg
bij de plaatselijke supermarkt een pannekoek zat
woonde.
te eten, raakte ik in gesprek met mensen. En daar
Tegenwoordig woon ik in Alblasserdam, na wat
sta ik dan ineens te praten met Dar Vermeulen,
omzwervingen gemaakt te hebben in Brabant.
een oude buurjongen. Even later komt Piet
Na mijn schooltijd ben ik in de scheepsbouw
Verwey langs. Zijn vader ‘hinkelde’ altijd de
gegaan en tot aan de VUT vorig jaar, altijd als
Molenstraat op als ‘ie naar de molen ging, omdat
scheepsbouwkundig tekenaar gewerkt.
hij kreupel was. Beelden die ik nooit vergeet.

Over wie gaat het nu toch?

Nu ik de geur van Benthuizen weer heb geroken,
gaan mij gedachten toch automatisch naar mijn
kindertijd, die ik me goed weet te herinneren
omdat deze is afgebakend tot het moment van
mijn vertrek.
Naar wat nog over is van mijn
ouderlijk huis, een bouwwerk dat
niet meer lijkt op wat het was. De
moestuin voor het huis was iets
waar mijn opa zijn ziel en
zaligheid in kwijt kon. De tuin lag
er altijd bij om door een ringetje te
halen. Dat was ook wel nodig want
het hele gezin, drie volwassenen en
vier kinderen moesten daar voor
een deel van eten. Mijn opa was
ondanks zijn hoge leeftijd, altijd
een actieve man. Hij bracht een
paar dagen in de week tijdschriften
rond, zoals de Panorama en de
LibelIe, en als eerder gezegd de
Sjors en Sjimmie. Het betekende
ook dat verschillende kinderen in
het dorp niet konden wachten tot
de bezorgdag en het blad alvast bij
ons aan huis kwamen halen.

Toen het tijd werd om weer naar huis te gaan,
moest ik eerste mijn auto zien te vinden. Dat
Benthuizen een stuk groter is gegroeid bleek wel,
want ik kon die auto onmogelijk vinden. Daarom
sprak ik onderweg een man aan die zijn tuin aan
het harken was. Sta ik oog
in oog met Ben van
De kale stomp
Leeuwen, ook hem had ik
50 jaar niet gezien. Even
later komt er nog een
oude bekende aan, Hank
Vermeulen. Zo overbrug je
op een mooie zaterdagmiddag meer dan 50 jaar.
Op zulke momenten heeft
de tijd stilgestaan.
Wat het me geleerd heeft
is dat ik eigenlijk nog ‘die
Benthuizense dorpsjongen’
ben. Zoiets verlies je niet
meer en ik wil dat ook
niet verliezen.
Het was me een
genoegen:
Vriendelijke groet, Loek
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Jan van Halewijn op de rede van Soerabaja
Wim van der Knaap

In de jaren 1994 en in 2001 schreven Piet van Waay en schrijver dezes (WvdK) reeds in de Turfjes
over de schipbreuk van mijn bet-betovergrootvader, Jan van Halewijn in 1819 en zijn terugkeer op
de ‘rede’ van Benthuizen/Hazerswoude. (Jan was eerder, in 1790, schoolmeester in Benthuizen.)
Recentelijk is er een boek uitgekomen, getiteld Herinnering aan een
reis naar Oost-Indië, met een minutieus beschreven reisverslag van
één van de bemanningsleden, 1e officier der Marine, een zekere
Maurits Ver Huel op de “Z.M. Admiraal Evertsen”, het vlaggeschip
met 74 kanonnen /geschuts.
Deze Ver Huell (foto)
-reisgenoot van onze
Jan- was niet alleen
1e officier, maar ook
schilder en tekenaar
en een groot
liefhebber van de in
de ‘Oost’ bevindende
flora en fauna, welke op schitterende wijze in zijn
boek zijn beschreven.
Van deze reis heeft hij 120 tekeningen en etsen
gemaakt, waarvan een aantal in de komende
artikelen zullen worden weergegeven.
In mijn artikel over de terugkeer van Jan van
Halewijn (Turfjes 2001) vroeg ik of er misschien
nog ergens brieven zouden zijn met wetenswaardigheden over deze reis. Nu, met dit boek ben
ik op mijn wenken bediend. Daar de verhalen best
omvangrijk zijn heb ik een selectie gemaakt voor
vier artikeltjes, waarvan het eerste hieronder volgt.

Wij vangen aan met “Een moord aan boord van de
Evertsen” en wij schrijven 14 mei 1811.
Op deze datum besluit het gemeentebestuur van
Benthuizen Jan van Halewijn voorgoed uit zijn
betrekking te ontslaan wegens voortdurende
dronkenschap en wangedrag. Dit ontslag leverde
thuis nogal spanningen op, zodat Jan op zoek
ging naar een geschikt alternatief voor zijn
beroep als schoolmeester. En zowaar, op 17 mei
1815 werd hij op zijn eenenvijftigste jaar in
Amsterdam aangenomen als schoolmeester en
ziekentrooster in ‘s lands dienst op de
Z.M. Admiraal Evertsen, tegen een gage of soldij
van 38 harde Hollandse florijns per maand voor
de tijd van vier jaar.
Het archief vermeldt nog dat hij getrouwd was
met Adriana van West te Benthuizen, Margaretha
had één kind -de betovergrootmoeder van de
schrijver dezes- zijn religie was gereformeerd en
zijn lengte bedroeg 5 voet en 7 duim.

Het verhaal neemt haar aanvang met de aanstelling
en achtergronden van Jan van Halewijn, en de
belevenissen in augustus en september van het
jaar 1819 op de rede van Soerabaja, waar de Z.M.
Admiraal Evertsen voor onderhoud ligt.
Van het eerste deel luidt de titel: “Een Moord aan
boord van de Evertsen”.
Het tweede deel is getiteld: “De schipbreuk, de
achtergelaten dronken zeeman, en de Amerikaanse brik
de Pickering”.
De titel van het derde deel is: “6 weken op het
onbewoonde eiland Diego Garcia, de jacht op vissen en
alles wat eetbaar was, alsmede het zalige nietsdoen in
de brandende zon”.
Tenslotte het vierde en laatste verhaal: “De terug reis van Mauritië, een rustpauze op Sint Helena”,
met de (bijna) ontmoeting met Napoleon
Bonaparte, die in 1819 hier gevangen was gezet
en de thuiskomst van Jan in Vlissingen.
Bij al deze verhalen is onze Jan betrokken en staat
hij bekend als de “Schoolmeester en ziekentrooster van de Evertsen”.

Op de rede van Soerabaja
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De Z.M. Admiraal Evertsen behoefde na een
lange reis groot onderhoud en dit gebeurde op
de rede van Soerabaja, behorende bij het eiland
Java. Vanaf maart 1818 tot 27 oktober 1818 lag het
schip daar en was er tijd te over om te boenen en
te schrobben, te timmeren en te passagieren.
Z.M. Admiraal Evertsen

Ik neem één gebeurtenis
hiervan, gedateerd op
25 augustus 1818.
Het was laat op deze
avond toen er een
vreselijke kreet op het
schip werd gehoord.
“Amok, amok” zo klonk
er rauw. De onthulling
kwam snel hierna. Er was
een officier vermoord door
een Javaanse bediende die
onder het schreeuwen van
“amok” de vlucht had
genomen. Deze officier,
Johan Julius Bohl, was
kapitein en commandant
van de artillerie en tevens
waarnemend bouw meester van Ambon
geweest.
Kapitein ter zee, genaamd Groot, (afkomstig uit
de Vrijmetselaarsloge), snelde naar de plaats des
onheils, alwaar hij het zielloze lichaam aantrof
van kapitein Bohl, met een kris recht in het hart.
Deze officier had, thuiskomende, onder de bank
een inlandse vrouw ontdekt die hij gebood
tevoorschijn te komen. Bevend en trillend van
angst stond het meisje voor hem. Hij overlaadde
haar met allerhande scheldwoorden en dreigde
haar te zullen mishandelen. Zijn Javaanse
bediende trad voor hem en zei: “Mijnheer, dit is
mijn meisje, zij heeft mij gedurende uw
afwezigheid ‘gezelschap’ gehouden en toen kwam
u onverwachts binnen. Zij zal direct vertrekken”.
Doch de onvoorzichtige officier -mogelijk
enigszins beneveld door wijn of sterke drank
overlaadde nu beiden met scheldwoorden waar
de honden geen brood van lustten en hij wilde
het meisje de deur uitwerpen.
Nu schoot het gemoed van de Javaan vol. Hij
waarschuwde dat hij niet zou gedogen dat zijn
geliefde zou worden mishandeld, maar wat hij
ook riep en smeekte, niets kon baten.
De officier greep haar, waardoor de woede van
de Javaan ten top steeg. Hij rukte zijn kris uit zijn
zijde en dreef die recht in het hart van deze
kapitein der artillerie onder het schreeuwen van
“amok, amok”.
De ongelukkige Javaan die bekend stond als een
slaaf met een zachtaardige inborst, werd spoedig
gepakt. Zijn naam was Siding. Alleen de smaad,
zijn geliefde aangedaan, hadden zijn zinnen
verbijsterd en naar de aard van de volken in deze
gewesten, heeft hij zich willen wreken door het

leven te nemen van de officier. Na zijn proces
betrad hij met de grootste bedaardheid en ten
volle overtuigd van de rechtvaardigheid van zijn
straf de plaats der executie, om -voortijdig en
bloederig- het tijdelijke met de eeuwigheid te
wisselen.
Deze gebeurtenis op de Evertsen heeft Jan met
ontzetting en op nog geen 50 meter afstand van
de plaats van het delict waargenomen, waarbij hij
een andere kant van het ziekentroosten heeft
ondervonden.

Wat gebeurde er verder
Nog geen maand later, op 18 september van het
jaar 1818, terwijl Jan op de rede van Soerabaja ligt
te zonnen, ontvangt hij een brief van de
ambtenaar van de burgerlijke stand uit Alphen
aan de Rijn. Zijn dochter Margaretha vroeg de
wettelijk vereiste toestemming van haar vader
voor haar voorgenomen huwelijk met Jan
Havenaar, haar 1e man (die op jonge leeftijd zou
overlijden).
Volgens de archieven:
“Terwijl des bruids vader daarin schriftelijk heeft
geconsenteerd den 16e september 1818 aan boord van
Z.M Schip Adm. Evertsen ter Rhede van Sourabaya/
eiland Java, behoorlijk geviseerd en geregistreerd te
Alphen den 23e februari 1819 door De Heer De Crane,
ontvanger der zegel”.
Hieronder de handtekeningen van het bruidspaar
en hun wederzijdse moeders Adriana van West
en Maria Hoeksteen.
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Wij vervolgen
Op 27 oktober 1818 zeilde de Evertsen af
richting Batavia waar het anker viel op
de 9e november 1818.
Sterke windvlagen, zgn. valwinden of
‘travaten’, bemoeilijkten reeds de eerste
dagen de terugtocht naar Holland. Doch,
op 28 januari 1819 deed de gouverneur,
de schout bij nacht Buijskes, uitgeleide
voor de reis en gaf orders om alles in
gereedheid te maken, waardoor
‘s avonds de zeilen werden gehesen,
waarbij ook één matroos overboord
sloeg en verdronk. (Als voorspook van
wat er te gebeuren stond.)
Nu, varend in eskader met de “Maria
Reijgersbergen” en het schip “Prins
Frederik”, bereikten zij de straat Soenda,
waar water werd ververst en een paar dagen
later het anker letterlijk en figuurlijk defmitief
werd gelicht. Door een enorme stormvlaag sloeg
namelijk het schip op tilt en ging een anker
verloren.
En zo begint de reis met onheilspellende
gebeurtenissen, welke zullen leiden tot de
schipbreuk en de ondergang van het vlaggeschip
der Nederlandse
Marine, waarmee
de lezers van de

Benthuizer Turfjes in de komende uitgaven
worden beziggehouden.
De gedachten hieraan voeren ons terug naar deze
voorbijgegane jaren waar tegen wil en dank een
Benthuizenaar -met gevaar voor eigen leven- bij
was betrokken.
(wordt vervolgd)
Bron: Herinnering aan een reis naar Oost-Indië
door Chris F. Fraassen en Pieter J. Klapwijk
Uitgeverij De Walburg Pers

Op Monumentendag, 12 september 2009 is Het Molenhuis met
de winkel geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
De tentoonstelling wordt om 11.00 geopend en de gastvrouwen
presenteren ouderwetse gerechten in de proefkeuken.
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