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Ook dit jaar willen wij weer met u een dag gaan varen. 
Deze dagtocht wordt weer volledig verzorgd door Rederij 
Bosma. 
Het thema van deze tocht is: ‘Hollandse Plassen’. 
De tocht voert ons langs mooie dorpjes en over weidse 
meren. Via het natuurgebied de Hemen gaan we langs de 
plaatsen als Woudsedijk en Rijnsaterwoude. Het landschap 
is ontstaan door de vervening in de Gouden Eeuw. We varen 
verder tussen de drijvende tuinen die alleen bereikt kunnen 
worden met tuindersvletten. Kortom een mooie tocht met 
veel variatie. 
Dus noteer in uw agenda en geef u op voor deze mooie tocht 
op 21 augustus. 
Verzamelen bij de oudheidskamer de ‘Negen Turven’ 
Dorpsstraat 139, om 8.15 u. 
Ontvangst op de boot 9.30 u. en rond 16.00 u. zijn we weer 
terug op de Zijlkade. U krijgt tijdens de tocht koffie met 
gebak, een overheerlijk lunchbuffet waaraan een kopje soep 
en kroket niet zal ontbreken. 

De kosten zijn € 47,50 p.p. 
inclusief vervoer v.v. 
Opgeven bij Ries en Adri, 
telefoon 06 38 51 37 17. 

Nadere tijden en gegevens 
krijgt u in juli. 
Er kunnen 55 deelnemers mee 
met deze vaartocht, dus vol 
is vol. 

De slogan ‘Actie 500 ’ houdt in dat we streven naar 500 leden 
zodat we ons voortaan kunnen presenteren als de grootste 
vereniging van Benthuizen.  
Hiervoor vragen wij uw 
medewerking, als u een 
familielid, vriend of 
kennis lid maakt 
kan dit haalbaar 
worden. Dit 
lidmaatschap 
kost € 10,25 per 
jaar, daarvoor 
krijgt men  
drie maal 
per jaar een 
Benthuizer 
Turfje en kan 
men gratis de leden
vergaderingen bezoeken.

Colofon 
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Zwerven door de regio
Ries en Adri Havenaar
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Het jaar 2013 is alweer enkele maanden oud en 
we zijn al een paar weken in de zomertijd; een 
mooi moment om dan terug te kijken op wat er de 
afgelopen maanden allemaal gebeurd is. 
De mensen die ervoor gezorgd hebben dat het 
molenhuis weer in kerstsfeer werd gebracht, 
kunnen terugkijken op een geslaagde aktie. Het zag 
er weer heel goed uit. Bovenal was de winkel in een 
supersfeer. Zelfs een mooi servies, speciaal voor 
kerstfeest, werd tentoongesteld. Dit heeft er vast aan 
bijgedragen dat er weer volop van alles verkocht 
werd, want als iets aantrekkelijk gemaakt wordt, 
dan wordt er snel gekocht. Het was fijn dat er een 
groot aantal mensen die dag op bezoek is geweest. 

De nieuwjaarsreceptie werd weer door veel mensen 
bezocht. Nu ik er een aantal keren ben geweest 
vind ik het wel grappig, dat wij dit als bestuur 
‘nieuwjaarsreceptie’ noemen. Slechts een paar 
mensen schudden elkaar de hand. Is het al te ver in 
het nieuwe jaar (en zijn we elkaar al tegengekomen) 
en het nu niet meer nodig vinden? Of doen we dit 
niet meer? Maar het was weer heel gezellig en de 
voordracht, verzorgd door Kees de Jong en Annie 
BrouwerMets was weer subliem gebracht. Knap als 
je zo’n heel jaar op rijm weet te zetten. De power
point van Miel Bregman was ook weer als vanouds 
heel goed gemaakt. De ‘oja’s en de kijkeens’ 
werden weer volop gehoord. Er is niets zo leuk als 
dingen herkennen van vroeger. Het werd compleet 
gemaakt door de dames die de catering verzorgen, 
want alles was even lekker. Een geslaagde avond. 

Intussen werd er door de werkgroepen niet 
stilgezeten. De leuke tentoonstelling, met de kunst
werken van de leerlingen van de School met de 
Bijbel, liep ten einde. Er werd meteen een andere 
tentoonstelling ingericht. En die was en is ook zeer 
geslaagd. Prachtige quilts zijn tentoongesteld en een 
aantal dames die deze beschikbaar stelden, is ook 
een paar keer geweest om tekst en uitleg over de 
quilt en het maken van een quilt te geven. Heel erg 
mooi. In onze koude winter heel toepasselijk, want 
de quilt geeft niet alleen warmte door zijn mooie 
kleuren en patronen, vooral ook door het materiaal. 
Zo’n quilt op je bed is zeer comfortabel. Niet voor 
niets vindt het zijn oorsprong in voornamelijk 
koude landen zoals Canada en Amerika. 

Niet alleen de werkgroep voor tentoonstellingen 
was hard aan het werk, ook de groep ‘historie’ is 

steeds bezig van alles op en uit te zoeken, zoals het 
juiste verhaal bij de aangeboden oude foto’s. De 
groep moet ook achtergronden van gebeurtenissen 
zien te achterhalen. Boeiend, maar het eist veel en 
intensief werk omdat het allemaal heel nauwkeurig 
moet worden opgetekend, want anders krijgen 
mensen foute informatie, wanneer zij naar een 
gebeurtenis, familie, etc. informeren. 
Ik geef meteen nog een keer door dat u per mail 
inlichtingen kunt opvragen. Ook op zaterdag
middag kunt u tijdens de openingstijden van het 
Molenhuis informatie vragen. Schroom niet en geef 
het ook door aan familie en vrienden dat dit tot de 
mogelijkheden behoort! 

De laatste ledenvergadering werd feestelijk gestart. 
Bij de koffie en de thee kreeg iedereen een gebakje 
met het cijfer 25 erop plus het prachtige logo van 
de HKB. Ja, dit jaar gedenken wij dat de vereniging 
alweer 25 jaar een begrip is in Benthuizen. Het 
is naar ik heb horen zeggen al iets langer maar 
officieel is het dit jaar 25 jaar. 

Er kwam een mededeling over de naams verandering
van het Molenhuis. 2013 is het laatste jaar dat 
Rijnwoude nog zelfstandig is. Daarna worden wij 
een onderdeel van de gemeente Alphen a/d Rijn. 
En u weet vast nog wel hoe het gegaan is toen 
wij een naam voor de nieuwe gemeente mochten 
kiezen: zodra Alphen in de gaten kreeg dat wij 
serieus gingen kiezen, werd al snel het bekende 
potlood gehanteerd en ging door alles een dikke 
streep. Om ons zo goed mogelijk te profileren als 
historische vereniging met hun ‘huis, museum’, 
willen wij de naam ‘Oudheidskamer de Negen 
Turven’ aan het huis geven, omdat dit nog iets 
weergeeft van Benthuizen (het vroegere wapen 
van Benthuizen). Natuurlijk blijven wij door dik 
en dun heen Benthuizen, maar voor mensen waar 
dit allemaal onbekend voor is, geeft dit duidelijker 
aan met welk huis van welke historische vereniging 
zij te maken hebben. Niemand van de leden had 
bezwaar. Tijdens het feest van het jubileum zal de 
naam op het huis komen en er nog meer aandacht 
aan gegeven worden. 

Toen kwam de bestuursverkiezing. 
Mevrouw Lies van Driel was herkiesbaar en 
meneer Marcus stelde zich niet meer herkiesbaar. 
Iedereen stemde ermee in en Lies zal dan ook als 
penningmeester in het bestuur blijven meedenken. 

Van het Bestuur
Marjolijn van der Haven Verweij
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Van Marcus werd afscheid genomen….
Ik wil daar in deze rubriek nog even op terug
komen, want zeg je Historische Kring Benthuizen 
dan zeg je Marcus Pos en zeg je Marcus Pos dan zeg 
je Historische Kring Benthuizen. Als iemand met 
hart en ziel de vereniging gediend heeft dan is het 
wel Marcus. Heel bevlogen kan hij over van alles 
vertellen en hij is een wandelende encyclopedie 
wat geschiedenis en families etc. in Benthuizen, (en 
ook de omgeving daarvan), betreft. Ook wist hij 
menigeen warm te maken voor de vereniging. Daar 
weet ik alles van, want zeg je zo terloops in zijn 
nabijheid dat je iets interessant vindt en bijvoorbeeld 
leuk vindt om daarover te schrijven… …dan ben je 
nauwelijks terug in het dorp en Marcus staat al op 
de stoep met: “jij zei toen….” Marcus wist het zo 
te brengen dat je eigenlijk wel nieuwsgierig werd 
(ik tenminste wel). En dan nam hij je op sleeptouw, 
legde alles uit en gaf aanwijzingen. 
Nu stopt hij ermee. En terecht. Marcus heeft 
intussen een zeer respectabele leeftijd bereikt en 
dan is de gezondheid niet altijd vanzelfsprekend. 
Toen hij vorig jaar herfst erge pijn had en niet meer 
kon doen wat hij altijd deed, schrok ik van Marcus. 
Bijna uitgeblust was hij, want hij kon niet gaan 
waar hij wilde. Gelukkig is dat voorbij en kan hij 
op zijn elektrische fiets weer overal naar toe. Door 
die beperking zag hij ook dat hij amper tijd heeft 
om met zijn Margot erop uit te trekken op die fiets 
of eens langere tijd op vakantie te gaan. Ja, ook al 
ben je intussen zo oud. Hij zag in: ik doe maar en 
doe maar en iedereen neemt automatisch aan dat 
alles voor elkaar komt. Op de laatste vergadering 
had hij zijn persoonlijke takenlijst opgemaakt zodat 
we ze konden verdelen, het zijn er 22!!!! En dan niet 
meegerekend alle gesprekken die hij met mensen 
voert om gegevens uit te wisselen. U begrijpt, dat 
was heftig om te verdelen, maar het werd des te 
duidelijker dat Marcus de juiste beslissing nam. 

Ik schrijf over bijzondere Benthuizenaren, wie zal 
hiervoor op de lijst staan??!!!! Marcus blijft gelukkig 
nog aanwezig, want niet voor niets ligt zijn hart 
bij de vereniging. Gelukkig kunnen wij hem als 
bestuur nog volop vragen stellen, maar hij gaat geen 
bestuurstaken meer op zich nemen. Hij is hopelijk 
deze zomer wekenlang niet te bereiken omdat hij er 
dan heerlijk op uit getrokken is om de achterstand 
wat betreft vakantie, die door de zorgen over de 
gezondheid van Margot en van Marcus zelf, niet 
genomen kon worden, nu gaat inhalen. 
Wij hopen dat Marcus ons nog heel veel zal blijven 
vertellen, want dat kan hij als geen ander. 
Voor nu wensen wij hem samen met Margot vooral 
wat meer vrije tijd. 

Marcus Bedankt. 

De heer Dick Stam is nu gast bestuurslid en verdiept 
zich in het bestuurgebeuren van de Historische 
Kring en gaat dan overwegen of hij mee wil doen 
met het bestuur. 

U hebt op de ledenvergadering kunnen vernemen 
dat Miel Bregman en Marcus een fotoboek aan het 
maken zijn. De heer Jaap van Dongen werkt er ook 
aan mee, want hij is een expert wat betreft foto’s. 
Als u dit Turfje ontvangt ligt hopelijk het boek 
gereed om verkocht te worden. Het belooft heel 
mooi te worden en vooral herkenbaar, zoals Miel 
het al verwoordde: “je vertelt je eigen verhaal bij 
de foto”. Op 30 april ligt het hopelijk in de kraam 
van de Historische Kring op de koninginnemarkt, 
of heet het dan koningsmarkt? Wij hopen u daar 
te ontmoeten. U hoort dan ook over de ‘actie 500’. 
Marcus en Miel zullen er bij de presentatie van 
het fotoboek meer over vertellen en we willen in 
dit jubileumjaar er allemaal aan werken om de 
vereniging te laten groeien naar 500 leden!! Hoe…? 
Dat wordt helemaal uitgelegd bij de presentatie. 
Kunt u niet wachten? Geeft u alvast gewoon een 
nieuw lid op! 
Iedereen is welkom. 

In het bestuur is verder een commissie samen
gesteld, die met hulp van nog meer mensen uit onze 
vereniging, een feest aan het organiseren is. Dit 
jubileumfeest willen wij houden op 14 september 
(monumentendag). Maar daar hoort u later het fijne
van en zal er verteld worden wat er die dag allemaal 
te beleven is. Het belooft mooi en goed te worden!

Geniet verder van de boeiende verhalen in deze 
uitgave van het Turfje. 
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Dirk van Soest is geboren op 25 maart 1911 in 
Strijen. Zijn ouders runden daar een boerderijtje. 
Dit moest noodgedwongen stoppen en toen is de 
vader van Dirk werk gaan zoeken om het geld te 
verdienen voor zijn gezin. Voor dit werk verhuisde 
hij met zijn gezin naar Boskoop. Zij gingen wonen in 
het Noordeinde. Vader ging werken in de Hogeveen 
op de boerderij van Jaap van der Eijk. Daar heeft 
Dirk ook een aantal jaren gewerkt. 
Toen Dirk de leeftijd had om de school te kunnen 
verlaten, is hij ook bij Jaap van der Eijk gaan 
werken. Het gezin waar Dirk in opgroeide was niet 
zo bemiddeld dat er geld genoeg was om Dirk een 
verdere schoolloopbaan te geven, dus ging hij al 
jong aan het werk. 
Dirk werd ouder en als hij naar het werk ging keek hij 
niet alleen naar de mooie kwekerijen waar hij langs 
fietste. Hij had oog voor meer natuurschoon, te weten 
zijn buurmeisje Pietje van Voskuilen. Ze werden 
verliefd en daar bleef het niet bij: ze kregen verkering. 
Dit heeft een aantal jaren geduurd, want meestal werd 
er getrouwd als er een huis was en die waren er toen 
ook niet volop. Maar in de zomer van 1938 is Dirk 
met zijn Pietje getrouwd. Dat was op 2 juni. Toen zij 
trouwden werkte Dirk intussen op de boerderij van 
Cees van der Velde en die had een huis te huur voor 
Dirk en Pietje. En zo werd Dirk van Soest in 1938 een 
inwoner van Benthuizen. Zijn hele 
leven lang is hij dat gebleven en 
niet zo maar een inwoner, hij was 
een man die hart en ziel had voor 
de gemeenschap. 
Het jonge echtpaar woonde in 
de Hogeveen naast Piet Verheul. 
Zij werden de gelukkige vader 
en moeder van twee dochters en 
drie zonen. Het ging allemaal 
even voorspoedig en vader Dirk 
kreeg naast zijn gezin en werk 
ook aanzien in de gemeenschap 
van het dorp. Hij diende ook 
het landsbelang. Het waren 
oorlogsjaren en heel veel 
mannen in Nederland zetten 
zich in bij de binnenlandse 
strijdkrachten. Ook Dirk deed 
daar aan mee. Dit gaf voor zijn 
vrouw Pietje veel spanning. 
Want je moest maar afwachten 
of alles wel goed ging. 

Intussen waren de eerste kinderen geboren en had 
ze grote zorgen of het niet mis zal gaan met vader. 
Het is gelukkig allemaal goed gegaan. De oorlog 
ging voorbij… tijd voor andere dingen.
Dirk hield van zingen en was lid van de zang
vereniging Hosanna. Hij was al lid voor de oorlog, 
want wij herkennen hem ook op de leuke foto’s 
die gemaakt zijn tijdens de uitvoeringen van de 
zangvereniging. Toen hield men er terdege rekening 
mee dat niet iedereen alleen maar van zingen hield. 
Na de pauze verzorgde de zangvereniging een 
toneelstuk. Wie naast zangtalent ook kon acteren 
deed daar aan mee. Dirk ook want hij wordt hier 
en daar op foto’s van de toneelstukken gespot. De 
vereniging had natuurlijk ook een bestuur en al 
gauw had Dirk daar een functie in. Hij heeft vele 
jaren de voorzittershamer van dit bestuur ter hand 
gehad. En hij was niet zomaar een voorzitter, hij 
wilde graag dat iets onder zijn handen groeide. Hij 
zorgde ervoor dat het koor bekendheid kreeg en 
hoe doe je dat? Je doet mee aan zangwedstrijden 
en je zingt ook eens in een andere plaats. En omdat 
hij dit zo goed regelde zagen de andere koren in 
Dirk ook een goed bestuurslid en zo nam hij plaats 
in het ringbestuur voor koren. Met hart voor het 
koor heeft Dirk zich jaren ingezet om het te helpen 
leiden. 

Het leven van de bekende Benthuizenaar…
Dirk van Soest

Marjolijn van de Haven -Verweij

Voorzitter Dirk als toneelspeler bij Hosanna.
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Maar zingen doe je één avond in de 
week… waarom niet iets anders erbij 
doen. De interesse van Dirk ging ook 
uit naar de politiek. Hij werd lid van 
een arbeiderspartij en werd al in 1946 
raadslid voor zijn partij. Hij werd met 
100 stemmen (op zijn persoon) daarin 
gekozen. Alleen de SGP met als nr. 1 
de heer Van Gaalen had meer stemmen 
(bron archief). Dirk heeft zich jarenlang 
ingezet als raadslid. 
Hij is zelfs wethouder geweest tijdens 
zijn politieke loopbaan. In totaal heeft 
Dirk 29 jaar lang in de gemeenteraad 
gezeten! Voor de mensen in zijn dorp 
wilde hij zich inzetten en was daarvoor 
actief in het gemeentebestuur. En zit 
je in een gemeenteraad… er was nog 
iemand nodig in het oranjecomité. 
En Dirk deed daar dan ook aan mee. 
Met grote inzet hielp hij mee de Oranjefeesten in 
Benthuizen te organiseren. 

Het verhaal over Dirk is voor het grootste deel door 
zijn dochter Leny verteld (mevrouw Merbis) en zij 
vertelde een treffend gezegde van haar moeder: 
“mijn man zit overal in behalve in huis”. Dit vraagt 
niet veel uitleg als je al die bezigheden van Dirk aan 
het opschrijven bent, want in het jaar 1968 kwam 
er na vast veel voorbereiding de eerste voetbalclub 
in Benthuizen. En wat voor een club BSC is een 
begrip en menig jong mannetje ging zodra hij 
voetbalschoenen paste sindsdien naar de voetbal 
toe. 
En je voetbalt en traint niet alleen, er moet meer 
geregeld worden en daar is een bestuur voor 
nodig…. Dirk was jarenlang de voorzitter van de 
voetbalvereniging! Het is niet bij het oprichten 
gebleven, het bestuur zette zich in voor goede 
sportvelden en dat de club zich kon ontplooien. 
Als ik het goed heb, kwam er ook gelegenheid voor 
meisjes om te voetballen. Bijna uniek, want daar 
is niet altijd zo’n grote belangstelling voor en dit 
geeft wel aan in welk een behoefte de vereniging 
voorziet. 
De inzet voor het werk voor de gemeenschap ging 
allemaal goed voor Dirk, maar het werk op de 
boerderij had een vervelende afloop. Dirk kreeg een 
bedrijfsongeval en hield daar een blijvend letsel aan 
over. Hierdoor kon hij niet meer op de boerderij 
blijven werken. Hij kon toen een goede baan bij de 
Nutricia fabriek krijgen. Omdat hij niet meer op 
de boerderij werkte kon hij ook niet in het huis in 
de Hogeveen blijven wonen. Het gezin verhuisde 
naar het dorp en ging in het Beelaertspark wonen. 

Boven: Dirk neemt zijn benoeming als raadslid aan.
Foto linksonder: Dirk verwelkomd Burgemeester Keijzer in 1965.
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Toen het Beelaertspark een andere inrichting ging 
krijgen en de huizen onder de slopershamer zouden 
gaan vallen is Dirk met zijn gezin naar de Graaf van 
Bloisstraat verhuisd. Zij hebben vele jaren op nr. 7 
gewoond. 
Het gezin werd toen kleiner en kleiner, de 
kinderen vlogen uit. Die hadden zonder meer een 
goede schooltijd gehad want… vader zat in de 
oudercommissie! En zich inzetten voor school en 
daar bekend mee zijn kwam later heel goed van 
pas, toen de gezondheid onvoldoende was om het 
werk bij Nutricia te blijven doen. Dirk is op 57jarige 
leeftijd weer gaan werken in Boskoop. Hij werd 
conciërge op de tuinbouwschool. Geen gemakkelijke 
baan, want iedereen denkt dat je overal tijd voor 
hebt en dat je alles kan en de supervervelende 
kindertjes worden ook wel eens geparkeerd bij 
de conciërge! Maar Dirk kon goed met iedereen 
omgaan, hij heeft er met heel veel plezier gewerkt. 
Ik heb aan vroegere medewerkers van de tuinbouw
school gevraagd of zij zich Dirk herinnerden. Ik 
hoorde: “een superkerel; stond voor iedereen klaar” 
en leerlingen uit die tijd vertelden dat hij nooit 
moeilijk deed en je alles aan hem kon vragen. 

Als je dit jaren later nog hoort kun je wel zeggen dat 
Dirk daar echt op zijn plaats was. Hij heeft daar tot 
zijn pensioen gewerkt. 
En toen was hijzelf de oudere. Voor die oudere 
mensen had hij jarenlang reisjes helpen organiseren. 
Dirk organiseerde met een aantal mensen uitstapjes 
voor de ouderen uit Benthuizen. Zijn gezin werd 
voor dag en dauw uit bed gehaald om broodjes te 
smeren, want de eerste reisjes waren nog erg sober. 
De eigen broodjes gingen mee!! Wie herinnert zich 
niet de lange lange rij auto’s die ’s morgens luid 
claxonerend uit het dorp vertrok (op school mochten 
we langs de weg gaan zwaaien) en ’s avonds 
kwamen zij al toeterend weer terug rijden. Later was 
het op die unieke manier niet meer te organiseren. 
Het verkeer op de wegen was te druk geworden en 
de restaurants wilden niet meer dat meegebrachte 
broodjes werden gegeten. Maar het kon ook luxer 
geregeld worden, want Dirk had de grondlegging 
voor deze reizen bij elk gezin in Benthuizen 
gebracht. Hij kwam elk jaar met een intekenlijst 
langs waarop je een bedrag kon invullen om voor de 
reis te geven. Er kwam daardoor genoeg geld binnen 
om de reis voor de ouderen te organiseren. 

Dirk als voorzitter naast de dirigent op voorste rij, derde van rechts.
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Herinneringen aan de watersnoodramp in Zeeland
Anneke Bregman-de Groot

Soms stuit je op verrassingen als je inwoners van ons dorp spreekt. In de afgelopen februari
maand werd de watersnoodramp in Zeeland herdacht. Een ramp die al weer zestig jaar achter 
ons ligt. 
Via onze voorzitter, Ries Havenaar hoorden we dat zijn broer Cees (de schilder) in 1953 als 
militair had meegeholpen om dijken te dichten in Zeeland. Tijd voor de Historische Kring om 
op bezoek te gaan bij de heer Cees Havenaar en te luisteren naar zijn verhaal.

En gelukkig werden de bedragen groter (dat kon 
ook want de economie groeide goed en daardoor 
ook de inkomens). Er werd in een restaurant 
gegeten en koffie met gebak ontbrak die dag ook 
niet. Later werd er met een bus gereisd omdat al die 
auto’s achter elkaar gewoon niet meer kon. Anno 
2013 reizen ouderen vaak nog lange tijd zelfstandig 
en hebben al veel gezien, daarom is de ouderenreis 
die Dirk hielp organiseren er niet meer. 

Heel veel werkzaamheden en taken van Dirk 
zijn intussen opgenoemd, maar laten we vooral 
ook niet vergeten dat hij jarenlang het geld van 
de woningbouwvereniging Algemeen Belang 
heeft opgehaald. Het was heel gewoon dat de 
huur opgehaald werd. Iedereen hield daar ook 
rekening mee, je moest het geld gereed hebben 
als Dirk om de huur kwam. Dit viel beslist niet 
mee. Uit vertrouwde bron heb ik vernomen dat 
de naam Algemeen Belang ook echt uitgedragen 
werd. De vereniging dacht met zijn huurders mee. 
Een penningmeester in de tijd van Dirk hield bij 
wanneer in een bepaald gezin de kinderbijslag 
kwam of wanneer het loon uitbetaald werd, dan 
kon de huur weer betaald worden. Ik denk dat 
Dirk die lijst uit zijn hoofd heeft gekend en op 
bepaalde tijden erop uit trok, want hij wist: nu 
komt het gelegen als ik daar of daar de huur ga 
ophalen (Algemeen Belang had bijna nooit een 
schuld uitstaan, door dit systeem was iedereen in de 
gelegenheid het te betalen). Ja, Dirk heeft dat jaren 
met veel toewijding gedaan. Maar de vooruitgang 
bracht verandering in het systeem en nu kunnen wij 
ons amper voorstellen dat huur opgehaald wordt. 
Alles gaat via onze bankrekeningen. 
Dirk had een lang werkzaam leven gehad, niet 

alleen om geld te verdienen, maar heel veel taken 
voor de gemeenschap. Daar is hij gelukkig ook voor 
beloond. Wel twee keer!! De eerste erepenning 
werd toegekend (zo mooi staat dat op de oorkonde) 
op 27 september 1965 en de tweede op 22 december 
1983. Bijzonder want twee keer zo’n penning krijgen 
zegt toch wel veel over je inzet. Dirk is ereburger 
van Benthuizen geweest, later Rijnwoude en 
ook is hij geridderd voor zijn grote inzet voor de 
gemeenschap. 
Dirk werd ouder en ouder en er kwamen problemen 
met zijn gezondheid. Verdrietig is te vertellen dat 
Dirk in zijn ouderdom blind is geworden. Altijd 
van huis en nu zo aangewezen op de hulp van 
een ander. Zijn vrouw Pietje stond naast hem in 
al die zorgen. Door zijn handicap kreeg hij veel 
beperkingen en was het niet meer te doen om in 
de Graaf van Bloisstraat te blijven wonen. Toen 
is het echtpaar naar de Oem van Wijngaarden 
verhuisd. Dirk zou Dirk niet zijn om bij de pakken 
neer te zitten. Hoe moeilijk het ook was om deze 
handicap te aanvaarden, hij zocht daar ook weer 
een bezigheid in. Dirk deed welfare werk. Menig 
kralengordijn heeft hij gemaakt. 
Zijn interesse voor alles en iedereen bleef. Hij 
luisterde veel naar de radio om met alle landelijke 
gebeurtenissen op de hoogte te blijven. Zijn vrouw 
las hem de krant voor om het plaatselijke nieuws te 
vertellen. En niet alleen buiten het huis was er de 
belangstelling, Dirk was een echte opa. Vooral zijn 
kleinkinderen gingen hem aan zijn hart. Hij heeft 
14 kleinkinderen gekregen. 

Dirk van Soest… een man die al zijn talenten tot en 
met gebruikt heeft in zijn leven. Dat leven duurde 
tot 1992. Op 22 juni van dat jaar is Dirk overleden.

Gastvrij is de ontvangst bij de familie Havenaar aan 
de Koningin Julianastraat. De heer Havenaar heeft 
zich goed voorbereid en foto’s en een beschrijving 
over zijn belevenissen liggen al klaar. “Ten tijde van 
de ramp in Zeeland zat ik in dienst. Toen moest je 
nog 17 maanden dienen.” Van 2 november 1951 

tot 23 maart 1953 was Cees Havenaar onder de 
wapenen. “Ik was 19 jaar toen ik in dienst ging, 
waar blijft de tijd?” (Cees heeft nu de respectabele 
leeftijd van 81 jaar bereikt). “Ik woon al vele jaren in 
dit huis en ben al weer bijna 58 jaar getrouwd met 
mijn lieve vrouw Nel van Reeuwijk.”
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Radio oproep
“In het weekend van 31 januari op 1 februari was ik 
thuis op verlof. Wij wisten van niets. Het stormde 
ook in Benthuizen, maar dat was natuurlijk niets 
vergeleken bij de rampspoed die over Zeeland trok. 
Daarbij vielen 1835 doden. De storm met wind
kracht 11 en het levensgevaarlijke springtij, was ons 
onbekend. Evenals het feit dat om drie uur ’s nachts 
de dijken doorbraken.” In het Beelaertspark 
woonden vader Rien en moeder Neeltje Havenaar 
met hun 5 kinderen. Cees: “Een prachtige plek in het 
dorp, in de volksmond de ‘kikkerbuurt’ genoemd, 
waar iedereen elkaar kende.” Op zondagmorgen 
zou de familie Havenaar naar de kerk gaan. Maar 
daar kwam buurjongen Coen Francken de hoek 
om stuiven. Die had op de radio gehoord dat alle 
dienstplichtige militairen opgeroepen werden 
zich weer bij hun onderdeel te melden. Er was een 
ramp gebeurd in Zeeland en de militairen moesten 
gaan helpen. Cees: “Wij hadden geen radio, dus 
hadden geen idee van wat er zich had afgespeeld in 
Zeeland.” Het werd een ander verlof dan Cees zich 
had voorgesteld. “Voordat ik op weg ging naar mijn 
onderdeel ben ik eerst nog afscheid wezen nemen 

van mijn aanstaande schoonouders. Die woonden 
in Hazerswoudedorp. Nel zei: “Je weet nooit wat 
er boven je hoofd hangt, het is toch een rampgebied 
waar je heen moet en dan zouden ze geen afscheid 
van je hebben genomen. Daarna ben ik op de bus 
gestapt naar Gouda om daar met de trein naar 
Arnhem te reizen.”

Arnhem
Cees was gelegerd in de SaksenWeimarkazerne 
te Arnhem. Volgens het radiobericht moesten 
de militairen zich met spoed melden bij hun 
legeronderdeel. Cees: “Daar stond ik op het station 
met in de haast bij elkaar geraapte spullen. Vanaf 
het station moest je met de trollybus naar de 
kazerne. Daar werd je opgewacht door de wacht. 
Die vroeg of je was opgeroepen en bij welke 
compagnie je was ingedeeld. Ik hoorde bij de 
Ccompagnie. Ik was vrij laat op de kazerne en toen 
bleek dat een deel van onze compagnie al onderweg 
was naar Tholen. Met een stel kamergenoten zijn we 
toen alsnog naar ons onderdeel vervoerd.”
Op de plaats van bestemming aangekomen, werden 
Cees en zijn kornuiten ondergebracht in een rijnaak. 

De dijkbreuk is ‘gedicht’ met zandzakken, dus iedereen is blij en tevreden en de vlag kan uit. Cees staat naast die vlag.
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Die heette de ‘Sas van Gent’. Cees weet nog dat het 
erg koud was. “Er stond wel een potkachel, maar 
erg warm werd het niet.” Na enige tijd werden de 
soldaten overgeplaatst naar Bergen op Zoom. Nu in 
‘de Markiezenhof’, een oude kazerne. Dat was zo’n 
oud gebouw en slecht onderhouden, dat de soldaten 
slechts met 4 man tegelijk de trap op en af mochten 
lopen. De kans was namelijk groot dat bij meer 
mensen de trap zou doorzakken.

Dijk dichten
Het werk van de soldaten was zakken met zand 
vullen om de gaten in de dijken te dichten. De 
zakken werden per tractor met een boerenwagen 
erachter of per legervoertuig naar de plaats van 
bestemming gebracht. En daar werden ze dan in de 
gaten van de dijk gegooid. Net zolang tot het gat 
helemaal opgevuld was. Het was zwaar werk en 
soms werkte je een hele dag voor niets. Cees: “Op 
een dag hadden we een grote dijkbreuk gedicht. 
Wij blij en trots. Dus we maakten nog een foto 
waar we op de zakken zand staan, met de vlag 
erbij. Hè, hè, gelukt. Maar de dijkwacht maande 
ons het ‘gedichte’ gat met spoed te verlaten! Achter 
onze rug kwam de vloed opzetten en nam alle 
zandzakken mee alsof het luciferhoutjes waren. 

En er was weer net zo’n gat in de dijk als voor 
we begonnen.” Als militair ben je niet alleen in 
dienst om de wapens op te nemen. Cees: “Ook 
rampenbestrijding hoorde er bij. Het mooie was 
wel dat iedere soldaat enorm zijn best deed. Hoog 
of laag, iedereen sjouwde met zakken en hielp mee. 
Dat vond ik wel mooi.”

Verwoestingen
Zo’n watervloed laat een spoor van vernielingen 
achter. Cees: “Ik heb daar gezien hoeveel verwoesting 
zo’n watervloed kan aanrichten. In de Voorstraat in 
St. Annaland was de gehele bestrating weggespoeld. 
Bij de kerk vond je van alles, overal lag aangespoelde 
huisraad. Alles was vernield of beschadigd. Dit was 
al heel erg, maar voor de mensen die naast huis en 
haard ook familieleden verloren hadden, was het 
natuurlijk helemaal verschrikkelijk.” Wegens kans op 
besmettelijke ziekten moesten de soldaten zich iedere 
avond wassen met water dat gemengd werd met 
lysol. De soldaten kwamen in aanraking met sterk 
verontreinigd water. Cees: “Er dreven veel kadavers 
in het water en waar het water weer weg was werden 
ook veel dode dieren gevonden. Dus het was een 
goede hygiënemaatregel, maar de lucht vonden we 
walgelijk!”

Na de vloed zijn de zandzakken helaas weggespoeld en konden de militairen opnieuw beginnen de opening in de dijk te vullen.
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Bekenden
Toen Cees nog in het schip verbleef ging hij op een 
avond met een maat een wandelingetje maken. 
Daar werd hij aangesproken 
door een man die hen beiden 
uitnodigde om koffie te komen 
drinken. Cees: “Je weet hoe dat 
gaat, je vertelt hoe je heet en waar 
je vandaan komt. Ik vertelde dat 
ik uit Benthuizen kwam.” De 
vrouw des huizes zegt dan heel 
verbaasd: “Benthuizen, maar daar 
wonen mijn ouders.” “Blijk ik in 
huis te zitten bij Nellie Kaashoek 
en haar man, die heette Manteau. 
Nellie en haar man waren de 
dochter en schoonzoon van 
A(driaan) Kaashoek die toen nog 
in de Hoogeveen woonde. Nellie 
kende mijn ouders natuurlijk ook, 
ze wist zelfs dat mijn vader bij 
Arie van Staalduinen werkte. Het 
was er erg gezellig en we zijn er 
zolang we op de rijnaak verbleven 
nog een paar keer geweest. Later 
verhuisden wij naar Bergen op 
Zoom.”

Militair
Zes weken heeft Cees Havenaar dienst gedaan in 
Zeeland. “Op 23 maart was mijn diensttijd voorbij.” 

Hoewel de rampenbestrijding 
in Zeeland veel indruk op hem 
heeft gemaakt, kijkt hij toch met 
veel genoegen terug op zijn tijd 
in militaire dienst. Begonnen 
als gewoon soldaat ging hij als 
korporaal de dienst uit. Cees 
laat nog een oorkonde zien 
die hij kreeg bij zijn afscheid. 
“Bij het afzwaaien, we stonden 
allemaal in het gelid, werden 
twee andere soldaten en ik naar 
voren geroepen. Daar kregen we 
van de compagniescommandant 
een getuigschrift voor 
uitmuntend gedrag over de 
gehele zeventien maanden 
diensplicht. Daar ben ik toch 
wel trots op.”

Zie de oorkonde op de achterzijde 
van deze Turfjes.

Korporaal Havenaar.

De ravage in de Voorstraat van Sint Annaland na de overstroming.
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Adri vertelt: “Mijn vader had een hartinfarct gehad 
en was daarvan aan het herstellen. Ik was toen 
een meisje van vier jaar. Omdat zo’n klein meisje 
misschien wel te druk zou zijn en mijn moeder het 
al druk had met de verzorging van mijn vader, het 
gezin en het bedrijf, werd besloten dat ik bij mijn 
oudste zus Nellie zou gaan logeren. 
Zij was 23 jaar, getrouwd en woonde met haar man 

in St. Annaland in Zeeland op het eiland Tholen.” 
Het was in die tijd een hele reis om in Zeeland 
te komen. “Maar daar kan ik me niets meer van 
herinneren,” aldus Adri. “Mijn zus woonde aan de 
Molendijk in St. Annaland. Er woonde ook een zus 
van mijn moeder in hetzelfde dorp. Die heette tante 
Adri, daar ging ik regelmatig heen, want zo groot 
was St. Annaland niet.”

Nog een Benthuizenaar in Tholen
Anneke Bregman-de Groot

In de tijd dat Cees Havenaar als dienstplichtig militair werd opgeroepen om hulp te bieden 
in Zeeland, bleek er nog een Benthuizenaar op het eiland Tholen te verblijven. Adri Havenaar 
logeerde als vierjarige kleuter tijdens de stormramp bij haar zus Nellie. Later werd zij nota 
bene de schoonzus van Cees. Wie had dat toen kunnen denken.

Oude landkaart van Zeeland met in het midden het eiland Tholen. Duidelijk zichtbaar zijn de vele zware zeedijken om de polders tegen 
de zee te beschermen. Op 1 februari 1953 braken deze dijken toch tijdens een fikse storm. Bijna 2000 mensen verdronken.
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In het beruchte stormweekend zou Adri bij haar 
tante gaan slapen. “Of het nu van de storm was of 
heimwee naar mijn vader en moeder in Benthuizen 
weet ik niet. Maar ik werd ziek en wilde terug naar 
mijn zus. En dat is ook gebeurd. De ramp zelf is 
aan ons voorbij gegaan. St. Annaland is er goed 
vanaf gekomen. Tenminste er zijn geen inwoners 
verdronken. Mijn zus maakte nog wel een benauwd 
ogenblik mee. Zij liep in de Voorstraat en zag 
opeens het water op zich afkomen. Zij vluchtte een 
huis in en rende door de gang naar achteren en daar 
het huis weer uit. Door die watervloed spoelden 
de stenen de straat uit. In de straat waar mijn zus 
woonde kwam het water tot over de drempel.” 
Door de situatie in Zeeland moest Adri weer naar 
Benthuizen. 

De terugreis kan zij zich wel herinneren. “Het is niet 
zo’n wonder dat ik die niet ben vergeten. Ten eerste 
moesten we met een amfibievoertuig mee. Als kind 
is dat natuurlijk helemaal bijzonder. Een wagen die 
kan varen en rijden! In de trein was het enorm druk. 
Veel mensen gingen naar familie elders in het land. 
Zitplaatsen waren er niet meer. En ik heb de treinreis 
doorgebracht op een plunjebaal die op het balkon 
stond. Wat het meeste indruk op mij maakte waren 
de witte gezichten van de volwassenen. Ach, wat 
weet je ervan als kind. Die mensen hadden zoveel 
meegemaakt. Je zag de emoties nog op hun gezicht.”

Hoewel zowel vader als moeder Kaashoek veel 
familie in Zeeland hadden, hebben zij geen familie 
verloren tijdens de ramp. Adri: “Onze familie woonde 
gelukkig in een veiliger gebied.” Adri heeft Cees niet 
ontmoet toen hij als militair in Tholen werkte. Maar 
het is wel aardig dat zij hem later als zwager kreeg 
door haar huwelijk met Ries, de jongste broer van 
militair Cees. Bij thuiskomst bleek dat de vader van 
Adri nog niet hersteld was en nog veel moest rusten. 
Daarom werd Adri op de dag opgevangen door hun 
naaste buren, de familie Van der Velden. “Daar heb ik 
veel goede herinneringen aan.”

Adri staand voor moeder met haar zussen.

Met een amfibievoertuig weg van het ondergelopen Tholen.
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Leen Bregman was in 1980 voor het volgen van de 
opleiding tot onderoffi cier geplaatst in Apeldoorn, 
toen op 31 januari bekend werd gemaakt dat er een 
nieuwe koningin zou worden ingehuldigd. “Net 
als nu waren we verrast door de aankondiging 
van koningin Juliana. Ik zat intern in opleiding in 
Apeldoorn en mijn collega’s en ik begrepen toen al 
dat het voor ons in ieder geval géén vrije dag zou 
betekenen. Niet dat we narigheid verwachtten, 
maar de Koninklijke Marechaussee zou zeker 
opgeroepen worden om bijstand te verlenen aan de 
politie.” Om alles in goede banen te leiden werden 
er vanuit het hele land politie en marechaussee naar 
Amsterdam gestuurd. En dat betekende dat zelfs 
opleidingsklassen richting Amsterdam werden 
gedirigeerd om daar assistentie te verlenen. 

Amsterdam 
Om half drie ’s nachts vertrok een aantal groepen 
marechaussees vanaf het opleidings centrum 
(de koning Willem IIIkazerne) te Apeldoorn 
richting Amsterdam. Leen: “Er stond een groot 
aantal touringcars gereed, waarin we nog half 
slaapdronken gingen zitten. We droegen ons gewone 
uniform. In die tijd had de Marechaussee nog geen 
speciale MEuniformen en wij als opleidingseenheid 
al helemaal niet. Elke marechaussee was naast 
het gewone werk inzetbaar als MEer, omdat 
die training destijds deel uitmaakte van de 
basisopleiding. De uitrusting die we hadden was 
nog niet zo geavanceerd als tegenwoordig. Iedere 
marechaussee werd voorzien van een leren jack, die 
we eventueel over onze kleding konden aantrekken. 

De dag van de inhuldiging, 1980
Anneke Bregman-de Groot

Na drieëndertig jaar is er op 30 april 2013 weer een inhuldiging. Dit keer van 
een koning. Maar wie weet niet van de rellen die er waren in Amsterdam tijdens 
de inhuldiging van koningin Beatrix? Uit het hele land werden politiemensen en 
marechaussees naar Amsterdam gestuurd. Ook uit ons eigen dorp. Leen Bregman 
was toen marechaussee bij de Koninklijke Marechaussee en werd ook richting Amsterdam 
gedirigeerd. De Historische Kring kijkt met hem terug.

Rechtsboven: iedereen die meegewerkt had op 30 april kreeg een medaille namens de koningin. Ook de marechaussees uit Apeldoorn.
Foto onder: Amsterdam: op de verzamellocatie is het rustig.

Na drieëndertig jaar is er op 30 april 2013 weer een inhuldiging. Dit keer van 
een koning. Maar wie weet niet van de rellen die er waren in Amsterdam tijdens 
Na drieëndertig jaar is er op 30 april 2013 weer een inhuldiging. Dit keer van 
een koning. Maar wie weet niet van de rellen die er waren in Amsterdam tijdens 
Na drieëndertig jaar is er op 30 april 2013 weer een inhuldiging. Dit keer van 

de inhuldiging van koningin Beatrix? Uit het hele land werden politiemensen en 
een koning. Maar wie weet niet van de rellen die er waren in Amsterdam tijdens 
de inhuldiging van koningin Beatrix? Uit het hele land werden politiemensen en 
een koning. Maar wie weet niet van de rellen die er waren in Amsterdam tijdens 

marechaussees naar Amsterdam gestuurd. Ook uit ons eigen dorp. Leen Bregman 
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En verder bestond onze uitrusting uit beschermende 
onderdelen die over je uniform werd gedragen. 
De knie/beenbeschermer was afkomstig van het 
ijshockey en werd over de blauwe uniformbroek 
gedragen. Onder de leren jekker werd de borst 
en rugbeschermer gedragen. Daarnaast bestond 
de uitrusting uit een rieten schild en een lange 
wapenstok. Het schild was destijds niet voorzien 
van een brandwerende hoes. Dat had als nadeel 
dat als je bekogeld werd met vloeistoffen (verf en 
benzinebommen en dergelijke) de verf of brandende 
benzine door het schild op je kleding kwam en 
(erger) ook op het vizier van je helm waardoor je 
even niets zag of je vizier zelfs in brand stond. Een 
ander nadeel was dat je je aanvaller niet goed kon 
zien. Erg doorzichtig waren die rieten schilden nu 
ook weer niet.’ Ook ten aanzien van de destijds door 
Marechaussee gebruikte voertuigen valt nog wel 
wat te vertellen. De Marechaussee reed toen nog in 
groene VW combi busjes. Tijdens ME inzet werden 
de ramen voorzien van gaas en dat was het. Geen 
beschermende maatregelen tegen allerlei projectielen 
die relschoppers gebruikten. Vooral het feit dat de 
motor in die busjes achterin geplaatst was bracht 
grote risico’s voor de chauffeur en bijrijder met zich 
mee. Vooral tijdens het rijden. Relschoppers hadden 
al snel in de gaten dat als je een stoeptegel op zo’n 
70 cm hoogte voor een rijdende combi losliet, deze 
dwars door de voorzijde van het voertuig naar 
binnen vloog. Met alle risico’s op ernstig letsel van 
de inzittenden. Gelukkig is in de loop der jaren op 
het gebied van de veiligheid voor het MEpersoneel 
enorm veel verbeterd.” 

Nieuwezijds Voorburgwal 
In Amsterdam aangekomen werd de groep in 
pelotons ingedeeld. Leen: “We kwamen aan op 
afgesproken verzamellocatie. Daar werden alle 
pelotons gebriefd en hoorden we naar welke positie 
we zouden worden gedirigeerd. Er was een brigadier 
van de Amsterdamse politie aan ons peloton 
toegevoegd, want de meesten kenden heg noch steg 
in onze hoofdstad. Onze locatie was de Nieuwezijds 
Voorburgwal. We losten daar een peloton uit 
ZuidHolland af. Deze straat was al sinds de vorige 
avond afgezet. Het was namelijk de weg aan de 
achterzijde van het Paleis op De Dam. Het was voor 
dat peloton een rustige nacht geweest en het leek toen 
nog een rustige dag te worden. Het ludieke was wel 
dat de afzetting naast een gekraakt pand stond. Op 
het pand hing ook een groot spandoek met daarop 
de bekende slogan: ‘Geen woning, geen kroning’. 
Ook hing er een groot schilderij op de muur waarop 
de marechaussees zeer ‘dreigend’ waren afgebeeld 
met grote slagtanden en nestels als ijzeren kettingen.

Echter, hoe meer de dag vorderde kwamen er steeds 
verontrustender geluiden en berichten richting 
de Nieuwezijds Voorburgwal. “Ook de krakers 
uit het kraakpand tegenover ons begonnen zich 
steeds meer te roeren. Ze speelden de inhuldiging 
na door een oranje dekzeil om zich heen te slaan 
en in optocht over de straat te lopen en probeerden 
met ons in discussie te gaan.” Door de dreigende 
berichten werd het peloton gesommeerd de 
MEuitrusting aan te trekken. Aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal bleef het peloton gevrijwaard van 
‘veldslagen’, zoals die aan de andere kant van 
De Dam plaats vonden. Leen Bregman: “Het was 
de bedoeling dat we ’s avonds om 7 uur zouden 
worden afgelost. Maar door de rellen verder in de 
stad kon er geen aflossing bij ons komen en hebben 
we nog uren moeten wachten. Uiteindelijk zijn we 
’s avonds laat afgelost en konden we terug naar 
Apeldoorn. We hadden toen meer dan twintig uur 
op onze ‘platte poten’ gestaan. Van de inhuldiging 
zelf hebben we dus niets gezien. Maar het gaf wel 
een goed gevoel dat er aan ‘onze’ kant van het 
paleis geen rellen waren geweest en de krakers die 
we zagen keurig op afstand bleven.”

De kraakpanden waren goed voorzien van spandoeken.



Het getuigschrift wat korporaal C. Havenaar bij zijn afzwaaien uit militaire dienst mocht ontvangen voor uitmuntend gedrag.
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