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Zwerven door de regio
Varen van Leiden naar Haarlem
Op dinsdag 16 augustus gaan we varen (i.p.v. vrijdag 12 augustus)
vanaf Leiden naar Haarlem v.v.
De ‘Intercity van de Gouden Eeuw’ is een historische dagtocht.
In de Gouden Eeuw verplaatsten tienduizenden mensen zich
met de trekschuiten tussen Leiden en Haarlem.

Dit blad verschijnt 3 x per jaar en is gratis voor
leden van de HKB.
De contributie bedraagt o10,25 per jaar.
Voor deze losbladige uitgave zijn opbergbanden
verkrijgbaar à o7,50 per stuk.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Redactiecommissie:
Bestuur (eindredactie)
M. Kamphuis (redactie)
J. van Dongen (fotoredactie)
M. Pos
Redactieadres: Christinastraat 63
2731 EZ Benthuizen, telefoon 079 - 331 37 05.
Vormgeving Twinzet Leidschendam.
Printwerk Van Kampen Reproservice Zoetermeer.
Kopij voor het volgende Benthuizer Turfje
inleveren voor 1 juli 2011.
Bestuur van de HKB:
Voorzitter vacature, wnd. M. Havenaar
M. Pos, secretaris
E.A. van Driel-Huurman 1e peningmeester
P.L. van Vliet 2 e peningmeester
M. Havenaar, algemeen adjunct.
Oudheidkamer Het Molenhuis
(met Winkel van Sinkel)
Dorpsstraat 139, 2731 AN Benthuizen
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur.
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief
1e zaterdag van de maand.
- Afspraken voor groepsbezoeken
telefoon 079 331 37 05 (M. Pos).
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Ringvaart Haarlemmermeer

Nieuwe Kerk, Haarlem

Wij doen dit nu op een wat comfortabelere manier door de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (foto boven). In Haarlem
kunt u een leuke stadswandeling maken aan de hand van de
Vaarwegenbrochure die bij de dagtocht hoort.
Een heerlijke brunch op de heenweg en koffie met gebak op de
terugweg (en wat later nog een bittergarnituur) staan garant
voor een genoeglijke vaart.
Kosten b 47.50 p.p. inclusief vervoer, exclusief de drankjes op de
boot.
Heksenwaag, Oudewater

Oudewater
De excursie van 20 oktober
brengt ons in Oudewater. Waar
gaan we koffiedrinken? In het
eethuisje ’t Backertje, daarna een
rondleiding in de Hervormde
Kerk van Oudewater door een
oud-koster van deze kerk.
Hierna bezoeken we het Touwmuseum. Terug in ’t Backertje
staat onze Geelbuik-lunch klaar.
Kosten all-in b 20,- p.p. exclusief
de drankjes vooraf.
Voor beide excursies geldt: opgeven bij Ries en Adri Havenaar
(tel.nr. 06 – 38 51 37 17 of 06 – 48 11 56 30, HAKA@12MOVE.NL).
Betaling op bankrekening van de H.K.B. te Benthuizen:
3072.56.413, met vermelding van de datum.
Adri en Ries Havenaar

Bestuursmededelingen
Ledenvergadering

Website

Op 18 maart 2011 vond een ledenvergadering plaats.
De vergadering had een vlot verloop. In het bestuur
werd dhr. P.L. van Vliet herkozen en de vacature
ontstaan door het niet meer verkiesbaar stellen van
dhr. W. Mets is nog open.

De website WWW.HISTORISCHEKRINGBENTHUIZEN.NL is nu
ongeveer een jaar in gebruik. De site wordt gemiddeld
door twintig bezoekers per week bezocht.

Nieuwe leden

Er hebben zich nieuwe leden aangemeld.
Na de vergadering gaf Ben Veldstra uit Zoetermeer
Dhr. A.D. van Leeuwen uit Hazerswoude
een boeiende lezing met lichtbeelden van Bovenlichten Dhr. J. Mets uit Benthuizen
en Metseltekens.
Dhr. K. Hageman uit Zoetermeer
Dhr. A. Huisman uit Hazersouwde
Mevr. D. den Oude-Verschoor uit Boskoop.
Bestuur
Het bestuur heeft de functies als volgt verdeeld:
Voorzitter: vacature
(wnd. M. Havenaar)
Digitaal communiceren
Secretariaat:
M. Pos
Zoals in de Turfstrooisels van december 2010 te lezen
1e penningmeester:
E.A. van Driel-Huurman
was, gaat ook de Historische Kring met haar tijd mee
2e penningmeester:
P.L. van Vliet
en willen we meer met u gaan communiceren via
Algemeen adjunct:
M. Havenaar
Internet. Daarom vragen we u uw e-mailadres door te
geven aan de secretaris via HKBENTHUIZEN@HETNET.NL. U
ontvangt voortaan de informatie digitaal. Een dertigtal
leden is u daarin al voorgegaan.

Een bijzondere ontmoeting
Ries en Adri Havenaar
In de herfst van 2009 gingen wij ons voorbereiden op
een excursie voor ‘Zwerven door de regio’ in Leiden.
Het doel was het museum van de Pelgrim Vaders en
de Pieterskerk, waar wij eens een rondleiding hebben
gehad in verband met het voltooien van de restauratie.
Daar stonden we buiten tegenover de kerk bij het
Speckhofje, toen er een echtpaar bij ons kwam staan
waarmee wij in gesprek raakten. De mijnheer vertelde
ons dat zijn moeder in Leiden gewoond heeft en dat
haar voorvader zijn duiven voor de Prins beschikbaar
had gesteld.
Toen Adri vroeg: “Heette uw moeder dan Van
Duivenbode?”, zei hij verrast: “Ja”.

Ik vroeg of ze tijd hadden omdat ik ze iets wilde laten
zien in de Pieterskerk. Dat aanbod namen ze graag
aan. Wij belden aan bij de beheerder en na kort mijn
verzoek uitgelegd te hebben, was hij zo gastvrij ons
vieren binnen te laten. We liepen naar het gildebord
van de Van Duivenbodes en ik vroeg hem: ”Zegt u dit
iets?” Hij zei: “Dat is het wapen van mijn moeder, zij
heeft dit nooit geweten.” Bij nader inzien kon dat ook
niet, want deze replica is in 1998 opgehangen. Het
origineel hangt in de Lakenhal.
We hebben verder met ons vieren een uur lang door
de kerk gelopen en hebben hen veel verteld over de
kerk. Na een hartelijk afscheid ging ieder daarna zijns
weegs. Wij vonden dit een bijzondere ontmoeting.
Na deze ontmoeting hebben we contact opgenomen met
mr. drs. D. van Duivenbode en met zijn toestemming
plaatsen wij het volgende stuk:

De oorsprong
De oorsprong van de geslachtsnaam Van Duijvenbode dateert van de bezetting van de stad Leiden door de
Spanjaarden in 1574. Door de omsingeling van de stad was communicatie via de normale wegen niet mogelijk.
Willem Cornelisz. Speelman (ca. 1542 - 1616), luitspeler en organist in de plaatselijke Pieterskerk, bood daarom
het stadsbestuur zijn duiven aan, zodat het stadsbestuur een briefwisseling kon blijven voeren met de Prins van
Oranje in Delft. Als men weet dat door de bezetting de honger in de stad zo groot was dat zelfs de honden,
katten en ratten werden opgegeten dan begrijpt men dat het aanbieden van de duiven een opoffering was.
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Op 28 september 1574 ontving men de eerste brief, verzonden door geuzenleider Louis de Boisot. De
volgende dag ontving men wederom een brief. Uiteindelijk werd Leiden ontzet doordat de dijken rondom de
stad door de Watergeuzen werden doorgebroken. De Spanjaarden namen de vlucht voor het wassende water
en de stad was gered. Op zondag 3 oktober 1574 kwamen de Watergeuzen met haring en wittebrood de stad
binnen. Zonder de briefwisseling zou men in de stad niet geweten hebben dat de redding nabij was en zou men
zich wellicht hebben overgegeven.
De duiven van Willem Cornelisz. waren dus van groot belang voor Leidens ontzet. Dit werd onderkend door Jan
van Hout, schrijver van de stad Leiden. Deze Van Hout heeft uiteindelijk op 3 oktober 1578, vier jaar na Leidens
ontzet, namens de stad Leiden de oorkonde ondertekend waarbij aan Willem Cornelisz. het recht werd
toegekend om zich ‘Van Duijvenbode’ te noemen. Bovendien werd hem
(als eerste burger in de Nederlanden) het recht toegekend om een
familiewapen te voeren. Dit wapen bestaat uit de twee rode (kruislings
liggende) Leidse sleutels met in elk van de vier kwadranten een blauw
duifje. In de wapenbrief staat dit wapen afgebeeld, getekend door de
tekenaar Hans Liefrinc.
De brieven die door de duiven zijn verzonden zijn nog te zien in het
Leidse museum De Lakenhal. De duiven zelf zijn na hun overlijden
opgezet en hebben nog lange tijd de Leidse burgemeesterskamer
gesierd. Helaas zijn ze in de loop der tijd door ouderdom vergaan.
De Lakenhal beschikt over een klein portretje van de eerste
Van Duijvenbode. Ook het wapenschild van de Van Duijvenbodes hangt
in De Lakenhal. Sinds juli 1998 hangt van dit schild een replica op zijn
oorspronkelijke plaats in de Leidse Pieterskerk. De replica werd
vervaardigd door de Leidse kunstrestaurateur T. Prins en werd
bekostigd door de Stichting Leiden Culinair. Het originele bord werd in
de Pieterskerk opgehangen bij de begrafenis van Willem Cornelisz. op
10 november 1616. Het bord draagt de tekst Door Godt gheevrocht
hebben; de duyven die brieven binnen Leyden ghebrocht; Willem
Cornelissen van Duyven boden. Verder is het wapen te bewonderen op
de voorgevel van het woonhuis van Willem Cornelisz. aan het Rapenburg 94 te Leiden (zie de foto hiernaast). Naast het geschonken wapen
prijkt op deze gevelsteen een ander wapen. Waarschijnlijk is dit het
oorspronkelijke familiewapen van Willem Cornelisz. Boven de wapens
staan de regels Door God gewrocht; Die va: Duive boede, terwijl onder
de wapens staat MDLXXIV; Doe God tot boden; duiven schikte; ontset
voor Leydens; Stad aanblikte. Daaronder staat nog vernieuwd I8I8.
Leiden eert zijn held nog in de ‘Duivenbodestraat’, een zijstraat van de 3 Octoberstraat.
Verder staat op het binnenhof van het Leidse stadhuis een beeld van de eerste
Van Duijven-bode (zie de foto hier links naast). Het werd op 31 augustus 1948 aan de
stad Leiden geschonken door koningin Wilhelmina (zie Geschiedenis van het stadhuis van
de gemeente Leiden).
Hoe komt het nu dat, ondanks de Leidse oorsprong, de meeste Van Duijvenbodes heden
ten dage in Katwijk wonen? Dit kan als volgt worden verklaard. De oorspronkelijke
Van Duijvenbode, Willem Cornelisz., is kinderloos overleden. Hij had echter een zuster, Claartje Cornelisdr.
(gehuwd met Pieter Gabrielsz., schoolmeester), die jong overleed. Deze had op haar beurt een dochter, Maartje
Pietersdr. (gehuwd met Matthijs Pietersz. Weyns, chirurgijn), die eveneens jong overleed. Zij liet als zoon na de
in 1594 geboren Cornelis Matthijsz. Dit was dus een achterneef van de oorspronkelijke Van Duijvenbode. Deze
achterneef nu heeft de achternaam van zijn beroemde oudoom overgenomen, wellicht met diens toestemming;
dit is te verklaren uit het feit dat de oudoom blijkens een akte van 24 augustus 1607 voogd werd over de toen
13-jarige Cornelis Matthijsz. Weyns. Deze Cornelis Matthijsz. is in 1615 gehuwd met een Katwijkse en hij werd
zo de stamvader van de Katwijkse Van Duijvenbodes.
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De geschiedenis van de Hildam
De Geschiedenis van De Hildam en Benthoorn periode 1300 – 1700 na Christus
door twee amateur-archeologen
Bart de Kreij
Hildam is een dam tussen Zoetermeer en Benthuizen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
De dam was een maatregel, bedoeld om destijds een sluiproute te blokkeren. Op alle officiële vaarroutes
tussen Amsterdam en Rotterdam werd door de steden Gouda en Dordrecht tol geheven. Rotterdam en
Amsterdam maakten een sluiproute om de tol te ontwijken. Voor deze sluiproute werd de Hildam aangelegd.
In 1490 werd de dam uitgebreid met een verlaat. Maar in 1492 werd de dam door de stad Gouda, met 400 man,
gesloopt. In 1504 werd de dam weer gedeeltelijk opgebouwd. In de 18e eeuw begon de dam te vervallen.
Vandaag de dag is van de dam alleen nog een kleine verhoging zichtbaar (bron: WWW.WIKIPEDIA.NL). Tussen de
Hildam en het dorp Benthuizen heeft gedurende eeuwen een klein buurtschap gestaan, genaamd Benthoorn.
Het bordje (Benthorn) vanaf de huidige Hoogenveenseweg luistert nog naar de naam. Op dit moment staat er
nog een boerderij, een bungalow en een boomkwekerij, daar waar nu de HSL doorheen raast.

Van Turfhandel naar Trekvaartdienst tot Agrarische bestemming
Inleiding
Medio 2009 sprak ik, Bart de Kreij, met mijn collega de
bode van de gemeente Rijnwoude, Kees ’t Jong. Ik
vertelde over mijn hobby, het letterlijk graven naar
historie (met schep en technische apparatuur). Zo
vertelde ik ook dat wij, mijn vader en ik, in het zojuist
gereedgekomen Bentwoud aan het (onder)zoeken zijn
geweest. Uit vondsten en bijvondsten (gespen, knopen,
munten, vislood, musketkogels, pijpenkoppen, aardewerk/keramiekscherven etc.) bleek, dat er in het gebied
tussen thans Benthuizen en Kruisweg bemensing was
geweest, in ieder geval vanaf medio 1400.
Kees vertelde over Benthuizen en Benthorn/Hildam
etc. Kees woont in Benthuizen en wees mij op de
historische vereniging van Benthuizen. Na een goed
half uur enthousiast over de hobby te hebben gepraat,
heb ik mijn gegevens achtergelaten bij
Kees. Ik moest de burgers van
Rijnwoude en omstreken gaan
dienen in mijn rol als
medewerker sociale
zaken. Enige
maanden later werd
ik gebeld door Marcus Pos
en hij vroeg ons onze kennis en
bodemfeiten op papier te zetten voor
dit artikel. Daarom het volgende:

waaronder ook zeer grote (voor interesse in historische
molens verwijzen wij naar: WWW.MOLENDATABASE.ORG ).
Deze turfhandel, een formeel niet-agrarische activiteit,
is ook voor de locaties Benthoorn en de Hildam van
doorslaggevende betekenis geweest, zoals eveneens
voor vele andere gebieden in Holland, bijvoorbeeld de
tegenwoordige Zuidplaspolder.
In de Rijnlandse turfhandel kunnen in de middeleeuwen twee fasen worden onderscheiden, de
regionale fase van 1300 tot 1450 en de internationale
fase van 1450 tot 1600. Aanvankelijk was de turfwinning in Rijnland geheel gericht op het eigen
verbruik en dus niet of nauwelijks
commercieel en zeker niet
grootschalig.

Turfhandel
Het Hollandse platteland was vanaf ongeveer 1350
hard op weg in één groot zwembad te veranderen en
de landbouw stortte in. Er moest turf gestookt worden
in de koude dagen, vooral in de groeiende steden van
Holland. In de vijftiende eeuw werd langzaam
gestart met poldermolens, van diverse typen,
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De eerste fase van de turfhandel begon toen de steden
enorm expandeerden na 1300 en de vraag naar energie
geweldig toenam. In het midden van de vijftiende
eeuw brak vervolgens een nieuwe fase aan voor de
turfhandel, de exportfase. In Zeeland, waar zich een
bloeiende zoutindustrie ontwikkelde in de vijftiende
eeuw, ontstond een grote vraag naar Hollandse turf.
De eigen turf was al vroeg op of niet meer beschikbaar
door overstromingen en de turf in Vlaanderen en
West-Brabant raakte ook uitgeput omdat de
economische bloei van deze gewesten al eeuwen
eerder op gang was gekomen dan in Holland.

van Boshuijzen en hoogheemraad van Rijnland, het
hele gebied overnam. Pas in 1514 was het geheel
uitgeveend.

Overige informatie Hildam/verlaat - tolheffing

Aan de noordoostzijde van de Binnenwegse polder
ligt de Hildam. Hier buigt de Landscheiding, de
Oostkade rakende, zich af naar het oosten naar de
Rotte. De Hildam speelde een rol in de regionale
scheepvaart. De officiële vaarweg via Leidschendam
was vooral van belang voor Dordrecht, Gouda en
Haarlem die tollen inden. Rotterdam zocht een andere
weg, tesamen met de steden Delft, Leiden en
Benthoorn was in 1414 over zijn top heen qua
Amsterdam. Zo kon men via de Rotte of diepe sloten
economische activiteit (met name turfwinning) en mate in de uitgeveende landen bij de Hildam komen, waar
van bewoning. Toen beleende de graaf Floris Florisz.
kleine schuiten over de overtoom werden getrokken
van Alkemade met het lastgeld over de turfwinning à om vervolgens via
3 groten per last en met de gewone belasting over wat de Hoogeveense
er nog restte aan landbouwgrond à 2 stuiver per
Vaart in de
morgen. Benthoorn werd daarna nog tot 1430
Oude Rijn
geëxploiteerd. Floris was de zoon van de bekende
uit te
Floris van Alkemade die in 1408 bezig was met het
komen.
beroemde molenexperiment bij Leiden, waar de graaf
van Holland de hoogheemraden van Delfland en
Rijnland op af stuurde. Heeft Van Alkemade junior na
1414 in Benthoorn een molen neergezet om de waterstand te verlagen en de laatste resten turf eruit te
kunnen graven? Iets dergelijks gebeurde mogelijk ook
in de Hoge Venen. Dit stuk van 536 morgen was in 1477
al grotendeels vergraven toen Willem van Boshuijzen,
nazaat van de grootste lokale grondeigenaar Floris
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Rond 1490 werd in de Hildam een verlaat -ofwel
sluis- aangelegd, dit tot grote woede van Gouda die
vermindering van tolinkomsten vreesde. In 1492
vernielden 400 man het verlaat en na een lang proces
werd de Hildam in 1504 weer een kleine overtoom.
Behalve de Landscheiding had ook daarin een
knooppunt als de Hildam gedurende de 16de eeuw
veel last van het slagturven. In 1582 bepaalde Delfland
-dat zelf niet grensde aan de Hildam- dat Schieland
en Rijnland erop toe moesten zien dat bij de Hildam,
die ‘smal is ende bijna uytgedolven’, geen turf meer
werd gestoken of gebaggerd. In 1588 vond een
dagelijkse vaart plaats tussen Rotterdam en
Hollevoeterbrug over de Rotte, Moerkapelle.
Amsterdam over de Hildam en midden in de
door de sluis moet schutten om in en van de Rotte te
Tachtigjarige Oorlog dreigde een lokale oorlog met
komen. De streek bij deze watermolens heet het
Gouda. In 1613 werd dit opgelost door een Goudse tol
Meeuwenoord, en de Rotte kreeg van hier den naam
te heffen op interlokaal verkeer. In hoeverre de
van het Nieuwe Diep, en iets hooger op van de Oude
Hildam belangrijk was voor het vervoer van turf is
Lede. Zo naar het begin van de Rotte (Hollevoeterbrug
niet bekend; het was wel de enige vaarroute vanuit de
tussen Kruisweg en Moerkapelle)… Hier is dus nu
Binnenwegse Polder naar het Noorden. In 1447 was
het begin onzer rivier, doch dit is niet altijd zoo
een vaart gegraven in de polder voor het vervoer van
geweest. De Rotte moet nog verder doorgeloopen en
veen; zeer waarschijnlijk liep deze naar het oosten tot
zich eindelijk in den Rijn tusschen Leiden en Katwijk
het deel van de Landscheiding dat Hoefkade (nu
ontlast hebben. Er is hier eene boerenhoeve, de
Nieuwe Hoefweg) werd genoemd; daar lag het
Koekebakkershoeve genaamd, en een oude man
Zegwaartse Verlaat, van waaruit de schepen oostelijk
herinnerde zich nog dat hier vroeger in zijne jeugd
richting Rotte en noordelijk naar de Hildam konden
een haventje was dat de Koekebakkershaven heette
varen. Na 1700 verviel de waterverbinding van de
en waarvan hem toen nog verteld werd dat de Rotte
Hildam naar het noorden door de droogmaking van
van hier zich verder uitgestrekt had naar den Rijn”.
de gebieden ten oosten van Benthuizen, maar niet
nadat Rotterdam, Leiden en Delft de verzekering van
Men leest ook bij S. van Leeuwen in zijn ‘Batavia
een eeuwigdurende vrije doorvaart te Leidschendam
Illustrata’ blz 196:
hadden gekregen.
“Het is waarschijnlijk dat Rotterdam zijn naam heeft
van de rivier de Rotte daar dezelve over heen
Het volgende is overgenomen uit Waterstromen…
gebouwd is, dewelke plag te loopen uit de Maas tot
(een oude bron… achteraf niet meer door auteur op
in den Rijn, en nu aan den Hildam, (dat is hier aan
internet kunnen terugvinden):
het eind onder Moerkapelle) van achteren is
“Het is waarschijnlijk dat de Rotte geen gegraven rivier afgedamd, en te Rotterdam van voren met
verscheidene sluizen gekeerd wordt en nu dient tot
is. Dat zij geen aflopende rivier is geweest, is zeker,
uitwatering der binnenpolders”.
omdat zij dan niet van het Noorden naar het Zuiden
zou strekken, maar van de hoogte zou komen, die bij
ons niet dan in het Oosten of Zuidoosten te vinden is, Omtrent dezen Hildam verhaalt P. C. Hooft in zijn
‘Nederlandsche History’ op blz. 384 en 385:
en dus van Oost naar West zou hebben moeten
“Om het ontzet van Leiden te bevorderen had men te
stromen, en ook omdat vroeger haar einde schijnt
geweest te zijn bij het zuidelijkste Bleiswijkse meer of Delft, Rotterdam en elders, tweehondert platbodems
veirdigh; yder derzelve met een oft twee metaale
uiterlijk bij het zogenaamde Meeuwenoord, even
busse voor op, zes bussen ter zijde, voorts knodzen
voorbij het noordelijkste Bleiswijkse meer, van waar
en halve spietsen, en van tien tot achtien roeyers.
zij met een tak naar de Bleiswijkse Overbuurtse
Dies werd het opdelven der binnedijken door de
molen liep, en noordwaarts op den naam droeg van
vrijbuiters van der Gouwe, aan den Hildam tot
het Nieuwe Diep en Oude Lee of Lede. Een weinig
zeeven plaatsen begonnen. — Hier en tussen hadden
voorbij het tweede Bleiswijksche meer, waardoor de
d’ooversten der vloote, neevens zekere gemaghtigden
Rotte stroomt, vinden wij bij een paar watermolens
der ammiraliteyt, kennis van de verheffing des
het zoogenaamde Katjes Verlaat. Hier is een sluis op
waaters genoomen, en bevonden dat het, op
het Kanaal naar Zevenhuizen. Tegenwoordig vaart
dagelijks eene stoomboot voor passagiers en goederen anderhalven voet naa, aan de kruin der landscheiding (tusschen Rijnland en Schieland) stond.
van Zevenhuizen op Rotterdam vice versa, die hier
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Het thans nog bestaande gedeelte
van de Hoogeveense Vaart.

Daar wij meer dan 15 jaar
deze hobby uitvoeren,
hebben wij met de beste
apparatuur fijngevoelig
kunnen speuren naar
metalen resten uit het
verleden: musketkogels,
munten, hoefijzers,
boekbeslag, lakenlood,
bakenlood, spinlood,
rekenpenningen,
vliegtuigkogels (WOII),
tapkraantjes, gespen,
knopen, muntgewichten,
passers, mesheften, lepels,
vingerhoedjes etc.
Waar oover zij, om dezelve door te steeken, tusschen (materialen: lood, koper, groot ijzer, sporadisch een
zilver knoopje). Waardevolle of zeldzame vondsten
den tienden en elfden van Herfstmaand de Rot
zijn gemeld bij de daarvoor bestemde instantie ter
uitvoeren met ettelijke Hollandsche hopluiden,
registratie. Dergelijke vondsten worden in onze
omtrent dertigh galeyen, verscheide zoo
privécollectie opgenomen en geenszins verkocht.
lijftogtscheepen als andere, twee vendelen graavers,
en allerley noodigh gereedschap. De soldaaten waren Indien de Historische Kring Benthuizen te zijner tijd
het één en ander wenst te exposeren, dan zijn wij
Fransoizen, onder La Garde Durant en Catteville.”
bereid onze medewerking daaraan te verlenen.
Afsluitend bieden wij nog een aantal bronnen aan
Vondsten / onderzoek
Door met name veel vooronderzoek te doen, zoals het inzake de historie van de Hildam en Benthoorn.
doorlezen van open bronnen op het internet (zie de
teksten hierboven gevonden) krijgt men aanwijzingen Bronnen:
van het verloren verleden. Daarnaast is kaartPetra J.E.M. van Dam,
Vrije Universiteit, Paper gepresenteerd op Early Modern History Seminar
onderzoek van groot belang. Juist de historische
van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 7 juni 2004.
kaarten uit de 17e eeuw zijn cruciaal. Op dergelijke
J.L. Van der Gouw,
kaarten staat vaak ook (enige) bebouwing getekend.
De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland, met name
Daardoor mag je ervan uitgaan dat er op bepaalde
pagina 97-103.
Ton Vermeulen,
plekken mensen gedurende een (lange) periode
VIJF METER ONDER N.A.P. Water in Zoetermeer, uitgave Gemeente
hebben geleefd. Dit was ook het geval inzake de
Zoetermeer en Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 2000.
Hildam en Benthoorn (naast natuurlijk ook de nu nog P. H.
A. M. Abels,
bestaande dorpen als Benthuizen en Moerkapelle etc.).
Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis, Oudheidkundige Kring
Zoals eerder aangegeven heeft er vervening
‘Die Goude.’ Verzameling 109 e.v.
G. Rijken,
plaatsgevonden. Men kreeg natte voeten en trok
De Rottestroom, jaar onbekend.
langzamerhand weg. Thans kan men alleen nog maar
Dirk Smits,
akkerbouw waarnemen, naast een Bentwoud en een
uitgegeven te Rotterdam
(mijns inziens) afgrijselijke HSL. Op een gegeven
bij Ph. Losel e. a. in 1750
moment zijn wij bij het Bentwoud in de akkers
bij S. van Leeuwen in zijn ‘Batavia Illustrata’ blz 196
Nederlandsche History blz. 384 en 385 P.C. Hooft.
waarnemingen gaan doen inzake (pot)scherven,
Jan Luiten van Zanden,
pijpenkoppen, moppen etc. Dit zijn allemaal
The ecological constraints of an early modern economy. The case of Holland.
aanwijzingen dat er in het verleden menselijke
NEHA,
activiteit is geweest dan wel bebouwing. Resten uit
1350-1800, NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekhet verleden zijn door ons waargenomen. Daarom
geschiedenis 66 (2003), 85-102.
Brand,
hebben wij eerst op openbare stukken (waar nu
Over macht, p. 188-191; Sloof, Bestuursregisters, 438. In 1488 werd een vaart
gewerkt wordt aan de aanleg van wegen) onze
in Benthuizen gemaakt die aansloot bij de Hogeveensevaart, OAR 16, f. 37v.
technische apparatuur uitgelaten, ook wel detector of Van Kan,
piepstok genoemd. In deze apparatuur is een range
Sleutels, p. 91.
http://home.kpn.nl/kees.niestadt/sporen/spoor_08.htm
aanwezig van uiteenlopende kwaliteiten.
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Herinneringen van een polderjongen
Klaas Hageman
Zes en zestig jaar geleden ben ik geboren op nr. 292 aan over en een auto reed mij aan. Het werd in de krant
de Hoogeveenseweg. In die tijd begon de nummering vermeld. In het Leids Dagblad stond:
van de huizen bij het eerste huis in het dorp, namelijk “Het ventje had slechts een geschaafde knie en een
het huis van Jan v.d. Berg. De nummering liep door tot gebroken brillenglas”.
In mijn jonge jaren kwamen er veel kooplieden aan de
achter in de Hoogeveen.
deur om hun spullen te verkopen (venters). Ze
Mijn vader was landarbeider bij de familie Van der
hadden koffers met elastiek, garen en knopen of
Maas. Eerst werkte mijn vader bij JanKees, daarna bij
lappen stof, de manufacturier. Ook kwam menig
Dirk en als laatste bij Jan. Vader heeft daar gewerkt
bakker, kruidenier of groenteman aan de deur. Meestal
vanaf het moment dat het gezin Hageman vanuit
Poortvliet naar Benthuizen verhuisde. Dit was in 1929. was de ene week de ene bakker of kruidenier aan de
beurt en kwam de andere week weer een andere. Eerst
Vader heeft tot zijn 65e jaar (1976) bij de familie Van
kwamen ze vragen welke boodschappen nodig waren
der Maas gewerkt. Mijn moeder was huisvrouw. Wij
en later werden deze bezorgd. Ook kwam de
kinderen waren altijd bij moeder, net als alle andere
petroleumboer en eens in de zoveel weken visboer
kinderen in die tijd. Over crèche of moeders met een
Van Rijn uit Katwijk. Hij kwam met de bus en had
baan werd toen nog niet gesproken. Trouwens, mijn
broer en ik zijn nooit naar de bewaar- of kleuterschool twee manden bij zich. Hij ventte net zo lang tot de
manden leeg waren en ging dan weer terug. Af en toe
geweest, we woonden te ver van de school om elke
kwamen er ook kooplieden met niet van die
dag daar naartoe gebracht te worden.
De Hoogeveen was toen een heel stuk smaller dan nu. alledaagse dingen zoals schilderijen of dekens. Ook
Langs de gehele weg stonden rijen bomen en struiken. kwam de scharensliep. Deze man maakte de messen
Het fietspad was er toen ook al. De weg was gemaakt en scharen weer scherp. En niet te vergeten de
voddenboer. Die nam alles mee wat weg moest
van betonplaten. Tussen de naden werd pek gegoten
zodat de platen ruimte hadden om bij warm weer uit te (vuilnis werd niet opgehaald en containers om kleding
kunnen zetten. Toch gebeurde het af en toe dat met een of blikken in te doen waren ook nog niet bedacht). Er
enorme klap zo’n plaat naar boven kwam; gelukkig was kwam in die tijd vaak een vrouwtje aan de deur, dat
er nog weinig verkeer en is er hierdoor nooit een ernstig om eten vroeg. Ze at eerst mee en als ze genoeg had
ongeluk gebeurd. Vanaf Benthuizen gezien stonden er deed ze de rest in haar tas. Later hoorden we vertellen
aan de rechterkant de elektriciteitspalen. Daarnaast was dat ze in Boskoop woonde en zeer welgesteld was. Al
de sloot. Ieder huis had via een dam of brug toegang. die mensen die langskwamen was voor ons kinderen
Ik heb nogal eens een nat pak in die sloot gehaald. Mij leuk en spannend.
is verteld dat ik omstreeks
mijn derde jaar uit de sloot
Netjes zitten en schrijven voor de (school)foto, met links mijn oudere broer Kees.
gered ben door Piet de Vrij.
Hij reed juist langs toen hij
mij erin zag tuimelen en is
acuut gestopt en heeft mij
eruit gehaald.
In die tijd reden er nog erg
weinig auto’s over de weg.
Moeder maande mij altijd
om netjes in de kant te
lopen. Door de berm
liepen mijn broer en ik
naar de boerderij waar
vader werkte (wij
woonden ernaast) of we
liepen een eindje verder
naar de arbeidershuisjes
van Groen (de oude tol),
waar neefjes en vriendjes
woonden. Toch ben ik een
keer aangereden. Ik stak
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Ik was denk ik een jaar of vier toen ik een step kreeg.
Daar kon ik flink hard mee rijden. Vaak op het
fietspad, want voor bromfietsen hoefde ik nog niet uit
te kijken, misschien af en toe een Solex. Omdat ik zo
goed kon steppen stuurde mijn moeder mij soms wel
twee keer per dag om een boodschap. Dan reed ik
naar Gerrit Pos, deed mijn boodschap, die ik in een
stikkezak stopte en aan mijn stuur hing en reed weer
terug. Geld kreeg ik niet mee, want aan het eind van
de week, als de ‘grote boodschappen’ werden bezorgd,
dan werd er afgerekend. Ja, in die tijd werden heel
wat boodschappen opgeschreven. Als er niet betaald
kon worden, werd meestal alles verrekend als de
kinderbijslag was gekomen. De kinderbijslag werd
altijd door de postbode uitbetaald. Voor de postbode
lag dan steevast een sigaar klaar! De leveranciers
hadden nog geen auto. Het was op de fiets met een
grote mand voorop of een bakfiets (één bakker kwam
met een koets). Het was ook te doen om alles te
brengen, want artikelen waar wij onze boodschappenkarretjes nu rijk mee vullen, hadden we toen nog niet.
Cola, sinas, chips of bier waren niet bij de
boodschappen. Met de korenbouw werd af en toe oud
bruin bier gedronken. Op de verjaardagen was het
verlofschilletje populair. Voor de mannen was er altijd
wel een voorraad sigaren en sigaretten, gerookt moest
er worden! Op een verjaardag kwam de visite om half
acht en tien uur ging iedereen weer naar huis. De
andere dag liep de wekker om half vijf weer af. De
vrouwen brachten altijd hun breiwerk mee, want voor
elke vrouw gold “een vrouwenhand en paardentand
mogen nooit stilstaan!”

In het voorjaar kocht mijn vader een big, welke de
hele zomer werd vetgemest tot varken en die brachten
we in november naar het slachthuisje op de hoek en
dan werd het varken geslacht door Jaap Voorwinden.
Het was daarna een groot karwei voor mijn moeder
om alles te verwerken. Vlees werd gewekt en worst
werd gedraaid in de schoongespoelde darmen,
hammen werden gerookt door slager Buijs en deze
werden op zolder gehangen tot ze gebruikt werden. In
de zomer werd er ook de groente uit de moestuin
gewekt. De blaas van het varken gebruikten we om
een voetbal van te maken, de blaas werd opgepompt
tot bal, touwtje erom, maar een lang leven had de bal
niet!
Voor het ziekenhuis moesten we naar de grote stad
(Leiden). Voor mijn vierde jaar heb ik wel drie keer in
het ziekenhuis gelegen. Voor mijn ogen want ik keek
scheel en ook voor een breuk. Als mijn vader en moeder
met mij naar het ziekenhuis gingen dan gingen we met
de bus. Meestal ging ik alleen met mijn moeder want
vaders kregen nog weinig of geen zorgverlof. De zorg
voor mijn ogen was er lang. Elk half jaar moest ik naar
het Elisabeth Ziekenhuis voor controle en dan werden
mijn ogen gedruppeld, wat geen pretje was, want een
paar dagen liep ik dan met een waas voor mijn ogen.
Mijn eerste brilletje heb ik als aandenken bewaard.
Toen ik zes was bracht mijn moeder mij voor het eerst
naar school. Eén april 1950. Het was de oude school
die later omgebouwd werd tot supermarkt en waar nu
het ontmoetingscentrum van de Gereformeerde
Gemeente staat. Er was in mijn schooltijd geen
voorjaarsvakantie ook geen herfstvakantie. In
augustus hadden we vier
weken vrij. Met Kerst
twee. In die oude school
heb ik leren lezen en
schrijven. Niet lang ben ik
daar geweest want toen ik
nog in de eerste klas zat
ging ik al naar de nieuwe
halschool aan de
Schoolstraat. De oude
school werd kleuterschool.
Al gauw kreeg ik een fiets,
tweedehands, bij Jaap Vis
gekocht. Deze was twee
maten te groot, dit werd
opgelost door blokken op
de trappers te maken
zodat je geen kontje hoefde
te draaien. Je groeide en na
verloop van tijd werden
die blokken eraf gehaald.
De boerderij van de familie Van der
Maas, waar vader werkte.
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Jaap Verheul besteden. Het koren
Als ik mij goed herinner heb ik
werd meestal, na eerst drogen op
met die fiets de hele lagere
ruiters, in schuren of hooibergen
schoolperiode gedaan; het was
opgeslagen. Later kwam Bakker
een robuuste DCR fiets. Er werd
met zijn dorsmachine en werd het
vaak aan mijn fiets gesleuteld,
gedorst. Heel veel mensen hielpen
want ik was er niet erg zuinig op.
hieraan mee. Voor ons kinderen
Jaap Vis stond dan te mopperen
was dat altijd een hele belevenis
als je hem weer bracht, maar hij
om zoveel mensen te zien werken.
zorgde altijd dat je fiets weer
Als de aardappels van het land
klaar stond als je uit school
gehaald werden kwamen ook
kwam. Eén keer in het half jaar
veel mensen helpen. Als kind
kwam de rekening… dat was een
rib uit je vaders en moeders lijf!! Mijn geboortehuis naast de boerderij van Van der Maas. moest je meehelpen, want er
werd vaak per zak uitbetaald,
Mijn eerste juffrouw op school
dus hoe meer zakken… Soms kwamen ook mensen uit
was juffrouw De Jong. Zij kwam uit Lisse. Hoe jong
Brabant helpen. Deze mensen sliepen gewoon in het
we ook waren, we hadden al snel een liedje op haar
hooi! Als de aardappels eruit waren vertrokken ze
naam gemaakt: ”Juffrouw De Jong nam een sprong,
hiervandaan naar Hillegom. Van Hillegom naar Lisse, weer. Het aardappelloof werd op het land verbrand.
daar zat ze tegen een boompje te….!!” Deze juf had haar Na de oogst kwam er een zekere rust. De aardappels
lievelingetjes, dat was niet leuk. De hoofdmeester was werden dan gesorteerd en naar een bewaarplaats
meester Idema, hij werd al snel opgevolgd door meester gebracht. Ook was er tijd om te jagen. De familie Van
der Maas jaagde graag en had veel vrienden die
Zandee (dit was tijdelijk) en toen kwam meester Van
meededen. Als drijver mocht je mee en van tijd tot tijd
Hoeven. Overblijven op school deed je niet, je fietste
naar huis, ging warm eten en je ging weer naar school. werd dit beloond met een haas. Mijn moeder kon deze
op voortreffelijke manier klaarmaken. Soms werd er
Alleen bij erg winterweer bleef je wel eens over.
ook op eenden en fazanten gejaagd.
Bij dat heen en weer fietsen naar school kwam je de
boerenknechts altijd tegen. Zij fietsten tussen de middag In het voorjaar hadden we als hobby eendennesten
ook naar huis om thuis te eten. Je kende ze allemaal en uithalen. Je dacht er niet verder bij na, het was een
sport om zoveel mogelijk eieren (liefst verschillende)
wist ook waar iedereen werkte. Die mensen moesten
hard werken want er was toen nog maar hier en daar te verzamelen. Je blies deze leeg om ze lang te kunnen
een tractor. Er werd voornamelijk met paarden gewerkt. bewaren.
De koeien werden met de hand gemolken. Bij Van der Het was een mooie tijd. In de wijde polders speelde je.
Maas hadden ze niet zo heel veel koeien, deze boer had Je sprong over sloten of ging varen in die sloten met
meer landbouw. In het voorjaar werden de knechts altijd een eigengebouwd vlot. Ook ging je stekelbaarsjes en
opnieuw aangenomen. Voor een jaar kreeg je werk. Je salamanders in de sloot vangen. Af en toe reed je mee
met de melkrijder die de melkbussen ophaalde en als
was dankbaar als dat steeds werd verlengd, dat
betekende een vast inkomen! Bij Van der Maas werkten het ’s zomers erg warm was, ging je naar het dorp om
in de vaart te gaan zwemmen.
voor zover ik mij herinner altijd dezelfde arbeiders.
In het dorp heerste ook rust en lang is dat zo
O.a. Bouw Vermeulen (die had wel 6 of 7 dochters!),
zijn broer Henk Vermeulen uit Hazerswoude (die had gebleven. Er veranderde weinig in het dorp. Het dorp
met zijn 6 kruideniers, 2 bakkers, 2 manufacturiers,
10 zonen!), Anton Bij de Vaate, Gerrit de Ruiter, Jan
Blijleven en mijn vader Piet Hageman. We woonden in 2 wagenmakers, 2 smederijen en de benzinepomp bij
Schuddebeurs, de kolenboer en niet te vergeten café
een huis dat eigendom was van de boer. Dicht bij de
boerderij stond het en zo werd mijn vader van tijd tot De Zwaan dat alleen open was voor bruiloften en
vergaderingen. Jan Verheul was de vooruitstrevende
tijd gevraagd om op de kinderen van de boer te
kruidenier. Hij had een klein chocoladefabriekje en na
passen. Een goede sigaar stond dan voor hem klaar!
schooltijd heb ik daar vaak geholpen.
Bijna elke boer verbouwde erwten. Die werden naar
Markante mensen die ik mij uit die tijd herinner waren
de erwtenpellerij van Van Eeden Petersman aan de
Zegwaartseweg gebracht. Daar zag je dan een file van Jaap Bregman, die de Nieuwe Leidse Courant verzorgde
en met koek en zopie op het ijs stond en dorpsomroeper
boerenkarren staan die stonden te wachten tot ze aan
was als er een noodslachting was. Bas Boevé, de koster
de beurt waren. Als die boerenkarren over de weg
van de Hervormde Kerk, ging in zijn speciale pak de
reden lieten we ons vaak meetrekken (gevaar zag je
huizen langs om te vertellen dat iemand was overleden.
niet). In de herfst reden de wagens de bieten van het
Mijn herinnering als polderjongen. Wat blijft er van
land en als er één afgevallen was, brachten we deze
naar Bernard van de Bosch want die gaf er wel 2 cent die polder over als Bentwoud en golfbaan daar hun
plaats innemen. Hoe dan ook, mijn herinnering blijft!
voor! Die centen gingen we in de snoepwinkel van
april 2011 • BENTHUIZER TURFJES • 11

De thuisreis van Jan van Halewijn via Diego Garcia,
Mauritius, St. Helena naar Vlissingen
Wim van der Knaap
Mijn vorige artikel in het laatste ‘turfje’ beschreef de schipbreuk van het vlaggeschip van de Kon. Marine de
‘H.M. admiraal Evertsen’. Thans de landing op het eilandje Diego Garcia, de verscheping naar Mauritius en
de thuisreis via St. Helena naar Vlissingen.
Zoals reeds geschreven, in de
baai van Diego Garcia lag een
Amerikaanse brik de ‘Pickering’
die de bemanning van de
‘Evertsen’ te hulp schoot.
Met dit schip bereikte de gehele
bemanning en passagiers, zijnde
339 personen, waarvan één
sterfgeval bij de ontscheping, op
11 april 1819 het eiland Diego
Garcia.
Onbewoond was het nog net
niet, er verbleven 9 Europeanen
van Mauritius en 150 negers die
deze tijdelijke ‘gasten’ alleen
konden verblijden met wat verse
vis en kokosnoten van de hier
aanwezige plantages, aangevuld
met wat geslachte varkens.
Reeds op 22 april zeilde de ‘Pickering’ met de helft
van de bemanning met de passagiers naar Mauritius,
daar het schip te klein was voor de gehele equipage.
In twee trances werd de bemanning naar Mauritius
vervoerd, terwijl de andere helft van de bemanning
6 weken op het eiland moest verblijven voordat de
‘Pickering’ hen weer kwam ophalen. Zij besloten er
het beste van te maken.
Diego Garcia ligt in de Indische
Oceaan, is niet meer dan een
atol van ruim 40 km2, rond een
besloten baai van ca. 19 km, met
in het noorden een opening naar
de Indische Oceaan,
vergelijkbaar met de vorm van
een hoefijzer. Midden bij de
ingang tot de baai ligt een
eilandje, toen IIe du Milieu
genoemd.
Er waren zes bewoningspunten
voor de achterblijvende
bemanning nl.: Pointe de l’Est,
op de oostelijke arm van de Atol,
Pointe Mini-Mini, (op een heel,
heel klein gedeelte dus), Pointe
Mariamne (let op deze schrijfwijze, ik kom daar op terug),
12 • BENTHUIZER TURFJES • april 2011

alsmede Le Parc, Pointe du Bonnet Carré en voor ons
van belang het meest afgelegen gedeelte van het
eiland Pointe Anse David.
De eerste opvang bij het voornaamste gedeelte
(van hoofdstad of dorp was nog geen sprake) was
Pointe de l’Est, waar ruime hutten voor bemanning en
passagiers ter beschikking werden gesteld.

Op de linkerpagina rechtsboven Ile de Milieu, onderaan het etablissement Pointe de l’Est en hierbovenboven Pointe du Bonnet Carré.

De staatsraad verhuisde naar Mini-Mini, iets
noordelijker en de andere officieren en bemanningsleden werden over de overige verdeeld.
Het eiland was vol kokosbomen en de hoofdplanter,
Dhr. Joubert, gaf een - naar de omstandigheden voortreffelijke ontvangst.
Het ontschepen begon en een ieder voelde de
spanning van zich afvallen op dit lommerrijke en
rustgevende eiland. Ook voor Jan van Halewijn was
het een tocht om niet te vergeten. Daar hij steeds
wordt genoemd in verband met Luitenant ter Zee Van
Rijn, die ook uiteindelijk met hem van Mauritius is
teruggevaren en afgemeerd te Vlissingen, kunnen we
gevoegelijk aannemen dat onze Jan op Pointe Anse
David 6 weken zijn verblijf heeft gehad.
We zien Jan voor ons (geestes)oog op een boomstronk
zitten peinzen (zie tekening hierboven) met voor zich
de hoge en dreigende golven, welke zich uitstortten
op het steile koraalrif.
Van de schrijver van ‘Herinneringen aan een reis naar
Oost Indië’, Maurits Ver Heull, weten we dat “een
straal van troost in zijn hart neer kwam, waarbij hij de
Schepper van Hemel, zee en aarde dankte voor het
sparen van zijn leven”.

Van Jan staat dit niet opgetekend, maar van zijn
vrouw weten we wel dat ze, na de goede terugkomst
van Jan voor zijn sollicitatie, Ps. 27:7 solo zong voor in
de kerk van Hazerswoude welke aanheft: “zo ik niet
had gelooft dat in dit leven, mijn ziel Gods’hulp en
gunst genieten zou”. En dat lied hadden Jan en zijn
vrouw samen uitgekozen om vóór te zingen en zo’n
lied kies je niet zomaar.

Pointe Anse David
Op het meest afgelegen gedeelte van het eiland hield
Jan met Luitenant Van Rijn en nog enkele anderen zijn
verblijf. Geen vertier, geen licht, geen wc, geen tafel,
geen stoelen, helemaal niets, maar wel… de
overlevingskist met gereedschap die men nog net op
tijd van boord had kunnen sjouwen. De slaapplaatsen
werden wat verhoogd door paaltjes in de grond te
slaan, waarop geïmproviseerde bedden stonden van
gevlochten kokosbladeren om de nachtrust te
vrijwaren van ongedierte.
Na de verkenning van dit punt, ging men er op uit.
De staatsraad had opdracht gegeven om zoveel
mogelijk voor eigen proviand te zorgen, veel te vissen,
tuigen klaar te maken -dit voor een goede afleidingén de bewoners zoveel mogelijk te ontlasten.
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Zijn kleinzoon Herodes Antipas en achterkleinzoons
Herodes Agrippa de 1e en Herodes Agrippa de 2e,
stammen van deze Mariamne af en waren dus naar de
huidige opvattingen Joods. Hun vader en stamvader
Herodes de Grote was evenwel een nazaat van Ezau
(de Edomieten).
Wij gaan verder: na 8 weken (15 of 16 juni 1819) kwam
de ‘Pickering’ in zicht voor de verscheping naar
Mauritius. Alles werd direct in gereedheid gebracht,
het schip voorzien van proviand en vers water en het
inschepen begon voor ieder met het blijde vooruitzicht
van de thuisreis.
De planters van het eiland waren daarbij aanwezig en
Twee zaken die ik nog in het kort met u wil delen.
De naamgeving ‘Pointe Anse David’ heeft natuurlijk te er werd plechtig afscheid genomen met wijn en andere
verversingen, zodat het afscheid zelfs op dit eiland
maken met koning David. En waarom ik in deze
aangenaam genoemd kon worden.
richting denk? Omdat de naam (Pointe) Mariamne
heel bijzonder is en een achtergrond weergeeft.
De eerste (joodse) vrouw van
Koning Herodes de Grote (hij heeft
er tien gehad) heette Mariamne,
welke -gelijk de kindermoord te
Bethlehem- ook door deze
Herodes is vermoord, evenals drie
zoons Alexander, Aristobulus en
Antipater. Mariamne was
afkomstig van de Hasmoneën
(naar stamvader Hasmon), nazaten
van Judas de Makabeër, die de
jodenhater Antiochius Ephpifanus
de Vierde in 164 v.Chr. versloeg.
Misschien waren op dit eiland dus
al heel vroeg na Christus joodse
afstammelingen die voor deze
namen hadden gekozen. We weten
het niet maar het is niet uitgesloten.
Van Rijn was op vervolgens op jacht gegaan en had
door het gebruik van zijn sabel reeds spoedig enkele
vogels gevangen en in de pan gekregen, waaronder
een vuurtje werd gestookt en Jan had van een stok een
werpspies gemaakt en daarmee een paar prachtige
‘trompetvissen’ gevangen, aldus genoemd naar hun
buitengewone lange kop. Kokosnoten en het vocht
hiervan, vogeleieren, zon, zee en licht, me dunkt dat dit
buitengewoon aangename weken voor Jan zijn geweest
voordat de grote terugreis haar uiteindelijke aanvang
nam. Aan het zonnen scheen geen eind te komen.

Binnen weinige uren waren allen
ingescheept en een ieder had als
herinnering wel één of ander
voorwerp meegenomen. Het anker
werd spoedig gelicht en langzaam
verdween Diego Garcia uit het zicht.
En na een voorspoedige overtocht
bereikte men reeds op 24 juni 1819
Mauritius (Ill de France).
Een loods kwam aan boord, het
anker viel en een ontvangstcomité
verwelkomde de tweede helft van
de bemanning van de gezonken
‘Admiraal Evertsen’. De
ontscheping begon en men hield
verblijf in de kazernes van de
hoofdstad Port Louis.
St. James Town op St. Helena, stad en haven.
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De staatsraad was inmiddels al naar Holland
vertrokken, zodat de begroeting anders uitviel dan
verwacht. Maar de romantiek van dit fraaie eiland bestuurd door het Britsche Goevernement- duurde
ruim 5 weken.
Op 29 juli 1819 kwam ook aan dit verblijf een eind en
voer het Britse koopvaardijschip de ‘Cadmus’ uit de
haven van Port Louis, met al de overige manschappen
en officieren aan boord op weg naar huis via
St. Helena voor de foerage en verversingen.
Voorbij ‘Kaap de Goede Hoop ‘ging het met gezwinde
spoed voorwaarts en reeds op de 9e september 1819
kwam St. Helena in zicht.
Nu weet de oplettende lezer dat Keizer Napoleon
Bonaparte hier zijn gedwongen verblijf hield, bewaakt
door een Brits regiment van meer dan
2000 manschappen. Napoleon was op
14 oktober 1815 -na de verloren slag
bij Waterloo- gevangen genomen en
naar dit eiland verbannen. Dit
beloofde een interessante ontmoeting
op te leveren, die je niet iedere dag
meemaakt, want wat gebeurde: er
werd aangemeerd in de haven van de
hoofdstad St. James Town en voor de
korte tijd dat men hier vertoefde,
werden er voor de officieren een paar
appartementen gehuurd. Een prachtige
gelegenheid om dit eiland te verkennen
deed zich zodoende voor. Zo gingen
een aantal van de bemanningsleden
en reisgenoten wat ‘passagieren’
richting het paleis van Napoleon. Dit
was op anderhalf uur afstand gelegen
van de hoofdstad en was genaamd
‘Longwood’. Een inderhaast gebouwd
optrekje voor de ex-keizer, geheel van
hout, met een zekere grandeur.
Onze Jan ging mee, moest als tolk mee, omdat hij als
geen ander het Frans machtig was. Verdere
naspeuringen over Jan van Halewijn hebben uitgewezen
dat hij ook van Franse afkomst was. Zijn Franse naam
was ‘Alewin‘ uit Noord-Frankrijk. Dit zou hem de
komende dagen goed van pas komen om historie te
schrijven.
De 17e september stond het vertrek naar Holland
gepland. Dus een ruime week om te passagieren. Men
besloot hier ‘goed’ gebruik van te maken door een
bezoek te brengen aan het paleis van Napoleon met een
Franse gids: onze Jan. Jawel. En we zien hen op pad
gaan richting Longwood en wie weet viel er daar wat
te zien. De residentie van de ex-keizer was omgeven
door bossen en bewaking. Napoleon, zo beschrijft
Julia Blackburn in haar boek ‘Het laatste eiland van de
Keizer’, had een redelijk grote mate van vrijheid

om paard te rijden, te tuinieren en te redeneren.
En het ongelooflijke gebeurde: de keizer rijdt uit voor
zijn dagelijkse tocht en komt een uitgelezen groep
passagiers, de overgebleven drenkelingen van de
‘Admiraal Eversten’ tegen. “De Keizer”, zo werd er in
de groep gefluisterd, “Jan, zeg eens wat”, zo kreeg hij
vervolgens als opdracht. En Jan begon in vlekkeloos
Frans zijn verhaal: “Keizer Napoleon, als ik het wel
heb, mijn familje komt uit Frankrijk en ik ben
ongeveer ook een balling net als U en ben nu schoolmeester en ziekentrooster op een schip geworden. Ik
moest een jaar of vier uit mijn vaderland weg en wij
hebben schipbreuk geleden” enz. enz.
Napoleon hield zijn paard in en blij als hij was een
landgenoot tussen al die Engelsen en Hollanders te
ontdekken, ontspon zich in het Frans een geanimeerd

Ex-keizer Napoleon Bonaparte met gevolg op St. Helena.

gesprek, waar niemand iets van begreep. Maar
plotseling trok Jan wit weg, want de Keizer, of wat
daar voor door ging, vroeg hem: “haal me hier uit, haal
me hier uit voor de laatste slag, ik zal u ruim belonen”.
Even schoot het door Jan heen, “de weg naar het
fortuin ligt nu open Jan, pak het, pak het“. Maar nee,
hij kon dit Margeretha, zijn dochter, zijn vrouw
Adriana, nee hij mocht dit de wereld niet aan doen en
zijn geweten belasten voor een hand vol duiten. Het
onzekere lot van de geschiedenis lag nu wel voor een
stukje in zijn handen, zo besefte hij. De Keizer weer te
laten ontsnappen zo als reeds eerder was gebeurd, kon
niet en in een hevige zielestrijd wist Jan de goede kant
te kiezen: “nee Keizer, dit kan ik de mensheid niet
aandoen”. En kwaad dat die Corsicaan toen werd, niet
te beschrijven, en deze leeuw zonder tanden gaf zijn
paard de sporen en verdween met zijn gevolg.
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“Jan, wat zei die”, zo vroegen zijn
medepassagiers hem. “Zag je zijn
smoel en die handen waar zoveel
bloed aan kleefde? Jan, Jan, wat
zei de keizer op het laatst, daar
begrepen we niets van”. “Hij zei,
hij zei:… help me ontsnappen,
vroeg hij, nee smeekte hij me”.
“Niet te geloven! Jan, je hebt
Europa voor een ramp behoed,
geloof me”, zei Luitenant ter Zee
Jan van Rijn, die deel uitmaakte
van de groep.
Na deze onthutsende belevenis
gingen de passagiers weer verder
op hun tocht. Het paleis LongWood- werd verder van de
buitenkant zo goed en kwaad als
het ging, bekeken en de reis ging
weer terug naar het verblijf in
St. James Town. Verder was er niet
zoveel te beleven en wachtte men
Eindelijk, na jaren, zag Jan ‘zijn’ Benthuizen terug, wat er toen uitzag ongeveer zoals op deze tekening.
vol ongeduld op de terugreis, die de
Bron: Koninklijke bibliotheek Den Haag, Hs 78 C 51, f 191r Collectie Schoemaker.
17e september 1819 zou aanvangen.
25e november in Hellevoetsluis het anker kon laten
Entre nous: Napoleon zou op 5 mei 1821 overlijden en
vallen. En dan de gevoelens om weer thuis te zijn, het
werd aldaar begraven. In 1846 werd zijn kist met een
loden gewicht van 1000 kilo weer opgegraven, geopend, lijkt mij een onbeschrijfelijk zalig geluk.
Van Halewijn en Van Rijn moesten door naar Vlissingen
het lijk werd onderzocht, de kist weer gesloten en
om zich daar af te melden en van Vlissingen ging het
verscheept naar Frankrijk, alwaar Napoleon is
met het marineschip ‘De Vos’ naar Rotterdam, alwaar
herbegraven.
hij op 30 december 1819 arriveerde. Vandaar is Jan op
De 19e september voer de ‘Cadmus’ het eiland
weg gegaan naar Benthuizen zoals eerder beschreven in
Ascension voorbij, de 23e september bevond men zich
op het Noorder Halfrond, de 27e oktober passeerde men de ‘Thuisreis van Jan van Halewijn’.
Hier eindig ik met een reis die ons allen vele gemengde
de eilanden Corbo en Floris van de Azorische eilanden
en op de 19e november 1819 kwam het schip aan bij het herinneringen voor de geest bracht, van genoegens en
hartzeer tevens.
zuidwesten van Engeland. De 21e november voer men
langs het eiland Wight en een dag later kwam men aan
bij Duinkerken. De schout bij nacht Buyskes ging met
de opperchirugijn Ooykaas vandaar van boord en de
Gegevens/ bron:
tocht ging nu voorspoedig, zodat men reeds op de
Dhr. Chris Fraassen van het Maritiem museum in Rotterdam.
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