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Zwerven door de Regio
Ries en Adri Havenaar

Rondje Noord Holland 12 augustus 2015.

Als het goed is gaan we volgend jaar weer varen … hier volgt
zoals beloofd de route en dagindeling
We vertrekken om 09.00 uur vanaf de Zijldijk te Leiderdorp
en steken direct de Kagerplassen over. Er wordt een gezellig
kopje koffie met een gesorteerd gebakje geserveerd.
Via de Ringvaart van de Haarlemmermeer komen we langs
Oude Wetering, Burgerveen, Aalsmeer, Schiphol en draaien
uiteindelijk de Riekerplas op. Bij de Nieuwmeersluis schutten
we de Kostverloren Vaart op en varen langs het Olympisch
Stadion dwars door Amsterdam.
Ondertussen laveren we zo’n beetje door het ‘Venetië van
het Noorden’. Juist daarom presenteert de scheepskok op dit
moment het Italiaanse pasta buffet!! (warm).
Nadat we achter de Jordaan langs varen komen we door de
‘Westerkeersluis’, hier komen we via de Houthaven uit op het
Binnen IJ. Daarvandaan kunnen we het IJ-oever project zien.
Langzaam varen we nu via de voormalige ADM-dokken in de
richting van de Zaan.
Langs de Havens gaan we door in de richting van de
Hoogovens in IJmuiden. Onderweg zullen we ongetwijfeld
een aantal flinke zeeschepen zien. Uiteindelijk verlaten we het
Noordzeekanaal weer via het Zijkanaal C.
In het prachtige plaatsje
Spaarndam schutten we
het Spaarne op en gaan
zo langs de ‘Mooie Nel’ in
de richting van Haarlem.
Hier zal de havendienst
ons weer netjes door de
stad loodsen. Hierbij
hebben we een schitterend
uitzicht over deze mooie
stad en bijvoorbeeld de imposante Sint Bavo Kerk. Aan
de andere kant van de stad gaan we langs Heemstede bij
het stoomgemaal de Cruquius weer de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder op. Langs Bennebroek, Hillegom en
Lisse komen we bij de buitenkaag onder de rijksweg A44 door
(millimeterwerk ).			
vervolg op pagina 11

Agenda
20 december 2014	Oudheidkamer en Winkel van Sinkel in
Kerstfeer.
9 januari 2015	Nieuwjaarreceptie en power-point
presentatie ‘Wethouders Komen en Gaan’.
27 maart 2015
Algemene ledenvergadering.
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Van het Bestuur van de Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven - Verweij

Het Bestuur, en ik denk zeker ook de leden, kijken
terug op een mooie monumentendag. Wat glunderde
die oude mevrouw Bregman. Heel kwiek opende
zij het feestelijke plein (foto), waar het de hele dag
druk was met komende en gaande mensen, die de
gezellige sfeer rondom oudheidkamer en molen
kwamen proeven.

plakje tulband, dàt maakt het plaatje compleet. Mijn
compliment voor al die vrijwilligers die dit allemaal
mogelijk maken!

In het nieuwe jaar willen wij u dan graag opnieuw
ontmoeten op de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal
worden gehouden op vrijdag 9 januari 2015
in de Bron, aanvang 20.00 uur. De heren Miel
De lezing die op
Bregman, Marcus Pos en Jaap van Dongen zijn
de ledenavond van
deze avond aan het voorbereiden!!! Ja, wanneer
10 oktober gehouden
we naar de vorige avond kijken, belooft dit
werd, was erg
weer mooi en interessant te worden.
interessant. Boeiend
De ledenvergadering willen wij houden op 27
vertelde de heer
maart 2015. Ook in de Bron, aanvang 20.00 uur.
Vlasveld over de
Als u dit stukje leest hebt u misschien al even
droogmaking van
in het Turfje gebladerd. We gaan eigenlijk
het gebied rondom
verder met het vorige Turfje. Toen ging het
Hazerswoude. Met
over vervoer, hoe we op reis gingen. Deze keer
zijn oude landkaarten
opnieuw een artikel over vervoer, nu niet voor
bracht hij duidelijk
je plezier maar om je geld mee te verdienen
in beeld waar alles
en er een bestaan van te hebben. Reken maar
plaats vond. En
dat dit hard werken was (en nog is). Voordat
over de molens wist
zo’n vrachtauto kan vertrekken moet er eerst
hij alles te vertellen. Door zijn beeldende verhaal
heel wat werk verzet worden. Ook voordat hij de
kwam het allemaal heel dichtbij omdat je in deze
terugreis weer kan aanvaarden.
omgeving woont en leeft. Hij ging summier in
En dan de kleinere auto’s, van waaruit de koopman
op al het gezwoeg van de mensen die daar hun
zijn handel aan de mensen probeerde te verkopen.
brood moesten verdienen. En reken maar dat dit
Een straatbeeld wat je steeds minder ziet. Zo
niet onderdeed voor wat de mensen in Drenthe in
veranderen door de tijden heen veel gewoontes
hun veengebieden allemaal deden. In het Drents
en gebruiken. Wie weet wordt er over 50 jaar wel
Museum is daar veel over te zien en natuurlijk
een artikel geschreven in het Turfje over het kopen
ook in het veengebied met nog veel oude huizen is
via internet. Alles gaat zo snel, wie weet wat we
interessant om te kijken hoe er vroeger gezwoegd en tegen die tijd doen. Des te fijner is het om eens te
geploeterd werd in het veen.
lezen hoe het allemaal was. Veel “o ja” en “maar
natuurlijk, dat heb ik ook gezien”, roept dit bij je op.
We beleefden twintig jaar oudheidkamer, dat
Herinneringen… heerlijk.
gebeuren maakte monumentendag zondermeer
extra gezellig. Bij zo’n mijlpaal hoor je nogal eens
Namens het bestuur wens ik u hele fijne en gezellige
de opmerking: “wat gaat de tijd toch snel”. Dit
feestdagen en namens de redactie wens ik u veel
geldt ook voor de tijd tussen monumentendag en
leesplezier.
Kerstmis. Ineens schuif je vroeg de gordijnen dicht,
het wordt winter en de dagen korter en korter. “De
donkere dagen voor Kerst”, zeggen we dan. Terwijl NIEUWE LEDEN
Dhr. L. Vermeulen
Mevr. M.K. Bregman
ik dit schrijf zijn de voorbereidingen al gaande
Mevr. M. Steenwijk
Mevr. Leeuwen-Havenaar
om de oudheidkamer en de Winkel van Sinkel
Dhr. Z. Vermeulen
Dhr. B. v d Bosch
als vanouds in kerstsfeer te brengen. Op zaterdag
Dhr. B. van der Graaff Dhr. J. v.d. Velden
20 december is iedereen dan ook weer van harte
Mevr. Spruitenburg-Gorissen,
welkom om een kijkje te komen nemen. Vergeet niet Dhr. L. Voorwinden
allen uit Benthuizen;
al dat lekkers dat de winkel dan biedt! Ook zal er
Mevr. A. van Heijningen-Pos uit Nunspeet,
een quilt tentoonstelling zijn. En dan ook nog een
Dhr. Hoogendoorn uit Hazerswoude.
kopje heerlijke koffie of chocolademelk met een
december 2014 • BENTHUIZER TURFJES • 3

Een reislustige ‘Ex’ Benthuizenaar

Op verzoek van de redactie heeft Adri Hartman, geboren in Benthuizen,
zijn verhaal op schrift gesteld.
Ongetwijfeld zijn er veel meer reislustige dorpsgenoten,
maar misschien niet zoveel en zo vroeg als ik…
Wie ben ik? Geboren op 23 mei 1933 als tweede
zoon in het gezin van Zeger en Elizabeth (Betje)
Hartman aan de Hogeveenseweg.
Ik ben Adri Hartman - dus nu 81 jaar - en ik woon
vanaf september 1967 met veel genoegen in
Lelystad. Sinds september 2014 in een seniorenappartement in het centrum van deze stad.
Reizen loopt als een rode draad door mijn levens
geschiedenis en dat wordt duidelijk als je dit artikel
verder leest.
Eigenlijk is de ‘schuldige’ van mijn reizen en rond
trekken Meester M.G. Snel, die destijds school
meester was in de 4e klasse van de Lagere School in
Benthuizen. Hij wist mijn vader er van te overtuigen
dat ik eigenlijk wel intelligent genoeg was om naar
de HBS te gaan.
Enfin, ik mocht dus naar de HBS en dat werd het
Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn. Dat was
wel iets bijzonders, want een hoofdonderwijzer
zou later uitvinden dat er
in Benthuizen wat inteelt
was, waardoor het IQ iets
lager lag dan het landelijk
gemiddelde….
Ik was een nogal luidruchtig
en een beetje eigenwijs, wat
boers pummeltje en moest
nog veel leren en wennen
aan de ‘grote stad’!!
Na 5 jaar slaagde ik voor
mijn HBS-B met een
gemiddelde van ruim 7. Ik
kon best wel aardig leren
maar ik was nergens erg
goed in en bovendien was
er geen geld om te gaan
studeren. Wilde zoals
de meeste jongens wel
piloot worden maar werd
afgekeurd wegens een
erfelijke oogwijking, dus dat
ging niet door. Later zou ik
het nog bij de Luchtmacht
proberen maar werd weer
afgekeurd.
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Dan maar testen bij het arbeidsbureau. Daar bleek
dat ik wel een cijfermatige aanleg had. Er was
een vacature bij Accountantskantoor Huurman
in Zoetermeer. Daar solliciteerde ik en werd
aangenomen; nog gauw even nagegaan wat het
verschil was tussen ‘debet’ en ‘credit’ en toen ben ik
daar aan de slag gegaan.
Ik leerde best snel, maar ik zocht toch wat meer
avontuur, zeker toen ik vervroegd in militaire
dienst ging. Ik werd geselecteerd voor een officiers
opleiding en omdat ik er niets voor voelde om naar
de administratieve kant te gaan moest ik naar de
opleiding voor Korpsadministratie aan de COAK in
Middelburg. Zo ging dat toen in dienst….
Medestudenten waren o.a. belastinginspecteurs.
Eind januari 1953 zwaaiden we af als vaandrig
en ik moest me maandag 2 februari melden bij de
Luchtmachtstaf in Scheveningen, maar dat liep
anders.
Beëdiging te velde in Korea.

Op zondag 1 februari 1953 zat ik ’s morgens in de
Kerk toen de oproep kwam: alle dienstplichtigen
direct naar hun onderdeel !
Ik reisde per bus naar Scheveningen waar iedereen
alleen maar aan de koffie zat…. Ik ging dus maar
naar het strand kijken waar een Zweeds schip, de
Kungsholm, op het strand gelopen was in de zware
noordwesterstorm.
‘s Avonds weer naar huis waar bleek dat mijn vader
en mijn broer al weg waren naar de Alblasserwaard
om zandzakken aan te brengen.
Ik had toen al kennis gemaakt met mijn latere
vriend Hans Knol die net als ik naar het buitenland
wilde. Zodra er dus een vacature kwam voor
administrateur in Korea solliciteerden we alle twee.
Maar de oorlog was daar nog gaande en mijn vader
weigerde te tekenen. Ik zei tegen Hans: “ga jij maar
en dan ik los je wel af na een jaar”.
Dat gebeurde dan ook want inmiddels was in juli
1953 de wapenstilstand afgekondigd en die situatie
is nog onveranderd. In mei 1954 arriveerde ik in
Korea, nog maar net 20 jaar oud.
Ik reisde daar niet zoveel behalve om de paar
maanden naar Tokyo in Japan, steeds voor enkele
dagen. Er werd gevlogen met een provisorisch
ingerichte Dakota DC3, oftewel in militaire
termen een C47 vliegtuig. In Korea waren toen
veel zandwegen, kapotte huizen etc. en veel tjots
(heuvels).

Met een Hollandse vriend in Tokyo.

In de herfst van 1954 verliet ik als één van de laatste
militairen Korea en werd o.a. liaisonofficier in Japan
bij de Verenigde Naties. Ook moest ik zorgen voor
de verscheping van tweedehands militair materieel
van de Amerikanen naar Nederland.
Na dat jaar wilde ik eigenlijk wel terug via de TransSiberische spoorlijn maar ik kreeg geen visum van
de Russen want tenslotte had ik aan de verkeerde
kant van de oorlog gediend.
Dus werd het de Marseillaise, een Franse mailboot
die haar maidentrip had gemaakt van Frankrijk
naar Japan en die ik dus terug nam naar Frankrijk.
Een heel leuke reis met interessante havens als
Kobe, Saigon, Singapore,
Nederlands tentenkamp in Korea.
Hongkong, Djibouti
en tenslotte Marseille.
Intussen had ik twee
Amerikaanse dames
leren kennen waar ik een
paar weken mee optrok
in Frankrijk en die
dames zochten me later
ook op in mijn ouderlijk
thuis in de Hoogeveen.
Ik verliet de militaire
dienst met verlof en ging
in december in dienst
van Lindeteves naar
Bangkok in Thailand.
Daar maakte ik
verschillende reizen en
keerde in augustus 1955
terug in Nederland.
Ik ging weer een
poosje werken bij het
Accountantskantoor
maar bleef solliciteren
naar een baan in het
buitenland.
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In augustus 1959 reisde ik naar Abidjan, tot 1983 de
hoofdstad van Ivoorkust, een voormalige Franse
kolonie.
Enkele zakelijke reizen maakte ik naar Dakar in
Senegal en een paar privé-tripjes naar Dahomey,
Togo en Ghana.
Intussen werkte mijn vriend
Hans Knol bij de Shell in
Den Haag. Ik wist dat mijn
bedrijf nog mensen zocht
voor West Afrika, Hans
solliciteerde met succes en
bleef een paar dagen bij mij
in Abidjan alvorens af te
reizen naar Nigeria.
In het voorjaar van 1962
ruilde ik met Hans en ging
ìk naar Nigeria, eerst als
hoofd van de boekhouding,
later als interim-directeur
van ons houtbedrijf en
nog weer later als General
Manager in Lagos.
Daar leerde ik Lijda Moes
kennen en toen ik op
30 april 1963 met verlof
ging naar Nederland, nam
ik een paar cadeautjes
mee voor haar ouders in
Kampen. Een maand kwam
ook zij naar Nederland
met twee Engelse kinderen
waar zij in Nigeria voor
zorgde.
Ik vroeg haar ten huwelijk
en zo trouwden wij op
6 augustus 1963 en gingen
terug naar Nigeria.
In 1965 was onze zoon
Robert was geboren en toen
moest ik kiezen tussen:
of voor mijn bedrijf naar
Brazilië (vooral cacao) te
verhuizen, of terug naar
Nederland om gaan werken
bij mijn schoonvader, die
een aannemingsbedrijf had.
We besloten tot het laatste
en kwamen in Lelystad
terecht in oktober 1967.
Middelste foto: op vakantie
in Kaapstad, Zuid Afrika.
Onder: Adri’s bedrijf in Lagos.
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Rechts: Adri’s
visitekaartje in Bangkok
en hieronder zijn eerste
auto aldaar.

Na een aantal jaren ging ik naar
zelfstandige project-ontwikkeling in
de bouw en na mijn pensionering was
ik nog een tiental jaren adviseur van
de grootste ontwikkelaar in Flevoland. We
hebben nog een aantal reizen gemaakt: verre
zoals Bonaire en Zuid Afrika en dichterbij
naar een aantal landen in Europa.
Vanaf 1998 ben ik dus met pensioen en
heb ik alleen nog een paar sociale functies
overgehouden, zoals bestuurslid van de
Stichting Lotha (Lelystad On The Air)
en gastheer voor busreizen in Lelystad
met gasten van daarbuiten voor de City
Marketing Lelystad.
Voorlopig hebben we genoeg gereisd.
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen maar
dat komt misschien later nog wel…

Benthuizen 1804...

Hieronder volgt een interessant artikel over de plaatselijke herberg van Benthuizen in 1804.
Dit artikel is overgenomen uit de ‘Nieuwe Leidse Courant’ van 29 november 1969.
Belediging van Voorwinden en van Van Noordt
Meer dan eens raakte Benthuizen in het verleden
in opspraak. Reizigers die het rustige dorpje
aandeden maakten soms op een onaangename wijze
kennis met de bevolking. Dat was zeker met de
Goudse advocaat J.A. van der Werff het geval. Op
10 november 1804 klopte Van der Werff aan bij de
plaatselijke herberg, die tevens het rechthuis was. Hij
vroeg aan kastelein Cornelis Boerman of deze hem
misschien aan een paard en wagen kon helpen om
hem naar Moerkapelle te vervoeren. Boerman kon
dat niet. Zijn sjees en paard waren in Leiden.
Hij raadde de advocaat daarom aan de nacht in de
herberg door te brengen. Ook al omdat het zo’n
slecht weer was. Terwijl de regen tegen de ruiten
kletterde, zette Van der Werff zich in de gelagkamer
aan een tafel. Boerman, lichtelijk aangeschoten,
begon met de gast een gesprek: wie was hij?
Waar kwam hij vandaan? Wat ging hij doen? De
Gouwenaar vertelde dat hij namens een cliënt bezig
was om uitstaande schulden in te vorderen. De half
dronken waard schoot meteen direct flink uit zijn slof
en zei: “Als dat mij aanging, zou ik dat wel schulden, die
zolang gestaan hebben te betalen!” En hij spoelde zijn
ergernis met enkele flinke teugen weg.
Van der Werff begreep, dat er met de inmiddels
volkomen dronken man geen verstandig woord
meer te wisselen was. Hij ging naar zijn kamer.
Vóór hij ging slapen gaf hij aan de dochter
des huizes, Elisabeth Boerman, een tas met
papieren in bewaring. Van slapen kwam echter
weinig. Boerman ging in het huis als een
wildeman te keer. Razend en tierend liep hij
door de kamers.
De volgende morgen vroeg de advocaat
om zijn tas, betaalde de rekening en
verliet snel de weinig frisse herberg.
In Moerkapelle bemerkte hij dat enige
documenten uit de tas verdwenen
waren. Dat leek op diefstal. Hij ging
dus terug naar Benthuizen om zijn
eigendommen op te halen.
Daar werd hij ontvangen door
Boerman, die alweer te diep
in het glaasje gekeken had.
Met de kastelein bleek niets te
beginnen. Daarom beklaagde
Van der Werff zich bij de
schout. Weldra verschenen Jan
Voorwinden en Hendrik van

Noordt, beiden schepen van Benthuizen, om een
onderzoek in te stellen. Tijdens het verhoor gedroeg
Boerman zich onbeschoft, hij schold de schepenen uit
voor alles maar lelijk was.
Voorwinden en Van Noordt staakten daarom het
verhoor van de dronkenlap.
Van der Werff kreeg echter zijn papieren niet terug.
Zij waren weg en bleven weg. Wel werd hem verteld
dat het bijzonder onvoorzichtig was geweest om de
tas aan de familie Boerman toe te vertrouwen. Hun
bedrijf stond immers als ongunstig bekend. Van der
Werff vond dit uiteraard vreemd, want de herberg
was tevens gerechthuis. Hij dacht daarom in een
bonafide zaak aangeland te zijn. Tenslotte moest de
advocaat onverrichter zake vertrekken.
Maar met Cornelis Boerman was men nog niet klaar.
Op 14 december 1804 werd hij door de vierschaar
gevonnist: Hij diende openlijk vergiffenis te vragen
voor het beledigen van de schepenen. Bovendien
kreeg hij een boete van 25 gulden opgelegd.
Een andere overtreding van de wet gebeurde op
25 augustus 1806. Weer was overmatig drankgebruik
de aanleiding. In de herberg zaten een zekere
Thomas, de knecht van Isaac van der Knijff, een boer
wonende aan de Hildam, en Koos, de bediende van
kleermaker Hendrik Nauwen. Toen Thomas even de
gelagkamer verlaten had, was Koos op zijn stoel gaan
zitten. Thomas kwam terug en bleek geen begrip
te hebben voor het gezegde ‘Opgestaan, plaatsje
vergaan’. De mannen begonnen ruzie te maken.
En zoals dat gaat bij een caféruzie, andere klanten
bemoeiden zich er mee. Arie Minnig, knecht van
bakker Van Noordt wierp zich met zijn dronken kop
in de strijd. Zonder dat hij er iets mee te maken
had, krabde hij Thomas in het gezicht.
Geroep, geschreeuw. De
gerechtsdienaar Koole
probeerde de gemoederen
te sussen. Hij kreeg weldra
assistentie van zijn collega
Daniel. Dronken Arie had
alle bezinning verloren.
Zelfs schout Smeding moest
er aan te pas komen om
de weerspannige knecht te
arresteren.
Zijn straf bestond uit 8 dagen
op water en brood in de toren
van Benthuizen (foto).
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Herinneringen van een 99 jarige
Anneke Bregman - de Groot

De heer O. Bij de Vaate, bij de oudere Benthuizenaren beter bekend als Olivier Bij de Vaate, is
de oudste inwoner van ons dorp. Lange tijd woonde hij in Hazerswoude-dorp, maar sinds kort
is hij weer teruggekeerd naar zijn geboorteplaats. De Historische Kring was benieuwd naar
zijn herinneringen van bijna een eeuw geleden! Voor de lezers van de Turfjes nemen we een duik
in het verleden.
1915

26 juli 1915 werd in het gezin van Johannes Bij de
Vaate en Wilhelmina Van den Berg een eerste kind
geboren. Een zoon, Olivier. “Mijn vader en moeder
kregen tien kinderen. Drie zijn er jong gestorven
aan longontsteking. Daar waren toen nog geen
medicijnen voor. Het enige middel was ‘stomen’.”
Na Olivier kwam er eerst een zus: Pietje, daarna vijf
broers: Jaap, Johannes, Kees, Stoffel en Anton.
Vader Johannes Bij de Vaate kwam uit Zeeland. Bij
de Vaate: “Mijn vader was een boerenzoon, woonde
op Schouwen-Duiveland en kwam uit een gezin
met tien kinderen. Boeren in Zeeland zat er voor
hem niet in. Toen is hij, rond 1900, met ‘oude’ Jan
Kooman naar Zuid-Holland getrokken en in de
Hoogeveen terecht gekomen.”
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In 1914, na hun huwelijk, ging de familie Bij de
Vaate in een huisje naast de winkel van Marcus Pos
aan de Hoek wonen.
Enkele jaren later, rond 1916, konden ze een huis
huren op de Westzijdeweg. Bij de Vaate: “Dat huis
was nog van Jafeth van der Knijff geweest. Rond
dat huis lag een flink stuk grond en daar pootte
mijn vader pronkbonen op. Dat was in die tijd een
gouden handel. Zo begon hij als groenteteler. Hij
had er eigenlijk geen verstand van, maar hij begon
gewoon. Na een poosje kwam er een knechtje
bij. Een jongen van een jaar of 14. Dat was Cor
Vermeulen. ‘Rooie Cor’ werd hij genoemd. Hij had
namelijk een volle bos rode krullen.”
Links het geboortehuis van Olivier aan de Hoek.

In de eerste klas zaten tien kinderen: Klasgenoten
waren: Arie Groen,Piet slootweg G.zn, Jaap
Bregman M.zn, Leen Spruitenburg en Henk van der
Does. De vier meisjes waren: Dit van Aalst, Babs
Voskamp, Jannie Timmerman en een meisje van
Verschoor. Bij de Vaate weet nog dat hij samen met
Piet Slootweg in de bank zat. Later kreeg hij meester
Wiersma en in de zesdeklas was meester Idema het
hoofd.

Werken

Lang heeft Olivier Bij de Vaate niet van het
schoolleven genoten. Al op 11-jarige leeftijd was hij
verhuurd bij een boer als knecht! Elke morgen liep
De ouders van Olivier, Johannes Bij de Vaate en Wilhelmina Van hij een half uur naar het einde van de Westzijdeweg
den Berg.
naar boer Vreugdenhil. “Ik sliep thuis en hoefde
Verhuisd
omdat ik nog zo jong was om 7 uur te beginnen.
In 1922 verkaste de familie Bij de Vaate weer. “Mijn Ik verdiende een rijksdaalder in de week. Mijn
vader wilde in het dorp wonen, maar kon nergens
vader en moeder waren arm, dus zij konden die
een huis krijgen. Bij de firma Van Noort stond echter rijksdaalder best gebruiken. Het was een goede
een keet op het terrein. Een houten, dubbelwandige boer, ik had er een herenleven.” Dat wilde niet
keet, met drie kamers. De ‘heksenkeet’ heette het
zeggen dat Olivier veel zin had in het boerenleven.
ding in de volksmond. Die keet was verplaatsbaar
Maar ander werk was er niet en om een vak te leren
en werd in elkaar gezet met vleugelmoeren. Die
moest je veertien jaar zijn.
keet is toen verplaatst naar de hoek en daar op een
Hoewel nog jong deed Olivier gewoon mee met
stukje grond van Piet Groen (boer aan de Benthorn) al het boerenwerk. “Ik werkte met dezelfde riek
neergezet. Mijn broer Kees is in dat houten huis
als de volwassenen. Verder moest ik de koeien op
geboren.”
stal schoon houden. Dus stro verspreiden en mest
Vader Bij de Vaate werkte in die tijd bij de firma
opruimen. De boer had voor die tijd heel moderne
Gräper. Bij de Vaate: “Hij maakte vooral molens.
kippenhokken. Die moest ik ook schoonhouden.
Ik weet nog dat hij met de schuit vanaf de Vaart
Evenals eieren rapen en kippen voeren.”
van Benthuizen naar
Geheel rechts op de foto, achter het hekje, heeft de ‘heksenkeet’ gestaan.
de Noord AA voer om
Helaas zijn er geen foto’s bekend van het bouwsel zelf.
naar de molens die
daar aan de watergang
stonden te gaan.”

Schooltijd

Ondertussen gingen
Olivier, zijn zus Pietje
en zijn jongere broers
naar school in het
dorp. Bij de Vaate:
“Wij gingen naar de
christelijke school.
De school stond
naast de kerk van
de Gereformeerde
Gemeente, nu staat
daar het gebouw
‘De Ontmoeting’.
Zijn eerste juffrouw
heette juffrouw
Stoorvogel. Hij vond
zijn juffrouw erg aardig.
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Boer Vreugdenhil had ook nog koeien die verderop
in de wei stonden. Soms gingen de melkers daar
heen met paard en wagen. Maar Olivier ging met
de hondenkar. “Dat waren twee grote trekhonden,
die voor een lage kar werden gebonden. Ik vond
dat erg leuk om te doen, maar het was nog wel een
kunst om ze te sturen. Bij paarden heb je leidsels,
een hondenkar niet. Dus als je een bocht aan zag
komen, moest je snel van de kar afspringen, en de
‘leidershond’ de goede kant opduwen. De andere
hond volgde dan vanzelf. Later mocht je geen
honden meer voor een kar spannen, maar deze
honden werden goed verzorgd en kregen ook
genoeg rust, dus er was hier totaal geen sprake van
dierenmishandeling.”
Drie jaar is Olivier Bij de Vaate in dienst geweest bij
Vreugdenhil. Zijn loon werd ieder jaar verhoogd.
In het derde jaar moest hij ook melken. “Daar had
ik niet zo’n zin in, dus ik had tegen Vreugdenhil
gezegd dat ik niet mocht melken van mijn
vader. Maar ja, dat kwam natuurlijk uit en toen
Vreugdenhil voorstelde om zes gulden per week te
betalen als ik ook ging melken, was de keus gauw
gemaakt.”

Tuinder

Toch wilde Olivier wat anders dan bij een boer
werken en zo gauw hij hoorde dat er een plekje
vrij was bij een tuinder, zag hij zijn kans schoon
om bij een groenteteler te gaan werken. Een jaar
werkte hij bij Bas van Wieringen. Na dat jaar ging
hij naar tuinder Kees van Aalst. Daar verdiende
hij negen gulden! Zijn collega verdiende echter
maar zes gulden. Maar het volgende jaar draaide
de baas het om, toen kreeg Olivier weer zes gulden
en de andere knecht negen. Dit zonder opgaaf van
redenen.
Ondertussen werd de crisis (het was 1933) steeds
meer merkbaar. De tuinders kregen weinig geld
voor hun groenten, zodat Van Aalst twee knechten
niet meer kon betalen. Daarom kreeg de ene
knecht weer zes gulden, werd er een klein knechtje
gevonden die slechts een rijksdaalder verdiende en
werd Olivier Bij de Vaate ontslagen.
“Toen ik die avond thuis kwam zat Jan Qualm in de
kamer bij mijn vader en moeder. Die kwam vragen
of ik bij hem wilde komen werken op zijn tuinderij.
Dat heb ik natuurlijk meteen aangenomen. En ik
verdiende er ook meer, wel elf gulden.

De familie Bij de Vaate bijeen ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van vader en moeder Bij de Vaate in 1939. De oudste
zoon, Olivier, staat derde van links.
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Jan Qualm vroeg nog of ik met paarden om kon
gaan. Dat was wel een aantal jaren geleden, maar
dat hinderde niet volgens hem als ik maar paarden
kon inspannen. Ik had het er goed naar mijn zin.
Hier waren namelijk druivenkassen en druiven
kweken had echt mijn interesse.”

Militaire dienst

In 1935 lag er op een dag een brief in
huize Bij de Vaate waarin Olivier werd
opgeroepen om gekeurd te worden
voor militaire dienst, waarvoor ik
naar Zoetermeer moest. Toen ik daar
aangaf dat ik graag bij de Wielrijders
wilde gaan, werd dat toegestaan.
Maar zij vertelden wel dat daar maar
één regiment van was en helemaal in
’s-Hertogenbosch gelegerd. Maar dat
vond ik helemaal niet erg. Ik wilde
graag een beetje verder kijken dan
Benthuizen. Die wielrijders had ik wel
eens in de Hoogeveen zien oefenen
met ‘seinen’. Jan Qualm had me
geattendeerd op dat korps, ook omdat
je dan niet hoefde te lopen. Dat leek me
wel wat. Ik had namelijk een hekel aan
lopen.’
Ver buiten het dorp waren de
toekomstige soldaten nog niet geweest.
Olivier Bij de Vaate was één keer met
de trein van Zoetermeer naar Den
Haag gereisd. “Naar tante Antje in

Zwerven

Scheveningen.” Daarom kwam Jan Timmerman, de
dorpsveldwachter, vertellen hoe er gereisd moest
worden. “Hij legde uit hoe we een kaartje moesten
kopen voor de trein. En dat je op het loket moest
kloppen.”
Vijf maanden zou de dienstplicht duren. In die
maanden kreeg Bij de Vaate een gulden en twee cent
per week. Die twee cent kreeg hij niet in handen,
die werd ingehouden
voor het crisiscomité.
In oktober mochten de
soldaten een paar dagen
naar huis. Maar op
2 oktober valt Mussolini
Abessinïe binnen. Alle
verloven werden meteen
ingetrokken. Eén van
de officieren vindt dat
de soldaten niet alleen
moeten seinen, maar ook
moeten leren schieten.
Bij de Vaate: “Hij had een
profetische geest, want
hij zei dat deze oorlog
ons niet voorbij zou
gaan zoals de andere (de
Eerste Wereldoorlog).”
(wordt vervolgd)
1935, links Olivier bij het
Regiment Wielrijders in
’s-Hertogenbosch.

(Vervolg)

Op de Ringvaart komt er vanuit het
kombuis nog een geurig kopje soep en een
broodje kroket. En dan komt helaas aan
deze dag een einde.
Nadat we de Kaag weer zijn overgestoken
verwachten we rond de klok van 18.00 uur
af te meren aan de Zijldijk 30 te Leiderdorp
U bent dan ongetwijfeld een fijne
herinnering rijker.
Vriendelijke groetjes,
Hans en Sonja Bosma
Groene Hart Cruises BV
Zijldijk 30
2352 AB Leiderdorp

Deelname aan deze boottocht
is geheel voor eigen risico.

Kaag Sociëteit
De kosten voor deze prachtige vaart inclusief
vermelde invulling, bedragen € 62,50 per persoon.
Incl. vervoer v.v.
Overig te nuttigen drankjes/ ijsjes/ bitterballen etc.
kan men persoonlijk aan boord afrekenen.
Opgeven telefonisch 06 3851 3717 en 06 4811 5630 of
haka@12move.nl, ook voor verdere inlichtingen.
Betaling op bankrekening van de H.K.B.
Benthuizen: NL36 RABO 0307 2564 13, met
vermelding van de datum.
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Transportbedrijf De Vrij

Over een luxe Dodge en nachtelijke taxiritten
Nu al het vrachtverkeer uit de dorpskern wordt geweerd en bedrijven aan de Dorpsstraat zich
verplaatst hebben naar de rand van ons dorp, zou je bijna vergeten hoeveel verkeer zich in
vroeger jaren door de Dorpsstraat spoedde. De vrachtwagens van de firma De Vrij reden van en
naar de veiling en markt. Als de boeren wat nodig hadden, was één telefoontje naar Piet de Vrij
aan de (toen nog Dorpsstraat geheten) Heerewegh genoeg om te zorgen dat bestelde goederen
op de juiste plaats aankwamen.
Anneke Bregman - de Groot
De Historische Kring ging op bezoek bij de heer
Wim de Vrij aan de Heerewegh. Al meer dan
zeventig jaar woont hij in het ouderlijk huis. Hij
vertelt: “Wij zijn in 1933 in dit huis gaan wonen.
Daarvoor woonden we aan de Hoek, naast het
winkeltje van Pos.”
Piet de Vrij, zijn vader, begon in september 1927
op drieëntwintigjarige leeftijd met een eigen
transportbedrijf. Om je rijbewijs te krijgen moest
de burgemeester een proeve van bekwaamheid

afnemen. De Vrij: “Mijn vader startte de auto aan
het begin van de Dorpsstraat met burgemeester
Verheul op de passagiersplaats. Vervolgens reden
ze samen tot aan de Hoek, waar mijn vader moest
keren. De burgemeester stapte echter eerst uit, want
zei hij: “Als je te laat remt, lig je in de sloot. “Hij
dacht natuurlijk, “dan hoef ik in ieder geval niet
gered te worden.” Daarna stapte de burgemeester
weer in, reden ze weer terug en was ie geslaagd.”
Een jaar later trouwde Piet met een dochter van zijn
vroegere baas, Geertje Slootweg uit Hazerswoude.

Chauffeur Jan Slappendel met de Opel vrachtwagen voor Timmerbedrijf Gebr. Gräper in de Dorpsstraat in 1936.
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Het echtpaar De Vrij kreeg aan
de Hoek twee zoons, eerst Ries
en een anderhalf jaar later Wim.
Aan de Heerewegh werden nog
twee kinderen geboren: dertien
jaar na zoon Wim kwam Pietjan
erbij en vijf jaar later kwam zusje
Nelie ter wereld.

Vracht

Piet de Vrij begon met
melkrijden en veevervoer. De
melk werd dan door hem naar
de melkfabriek gebracht. Boeren
die een koe wilden verkopen
of kopen, vroegen Piet de Vrij
of hij de koe mee wilde nemen
naar Rotterdam. Wim: “Al vrij
snel bracht hij ook groente van
de tuinders naar de veiling in
Deze Oldsmobiel werd gebruikt als taxi, ook tijdens de oorlogsjaren.
Leiden. ’s Morgens vroeg werd
de groente dan opgehaald bij de tuinders en daarna Zoons als chauffeurs
Zoon Wim heeft ruim veertig jaar naar de veiling
brachten we de lege kisten weer mee terug.”
in Leiden gereden tot de veiling daar in 1988 werd
Op maandag werden op de markt de koeien voor
de slacht verhandeld. Dat noemde je de ‘vette mart’. opgeheven. “Ik begon in 1948. Toen had ik nog
geen rijbewijs. Eén van de chauffeurs was echter
Op dinsdag werden de andere koeien verhandeld.
De eerste vrachtwagen was een Ford. Daarna kwam ontslagen en ja, de groente moest natuurlijk wel
naar de veiling. ’s Avonds kwam mijn vader bij
er een Chevrolet. De Vrij: “In 1932 of ’33 kwam er
een Dodge. Daar was mijn vader helemaal gek van. mijn bed om te vertellen dat ik dan maar de groente
moest rijden. Drie maanden later had ik gelukkig
Het was dan ook een prachtige wagen. Ook de
binnenkant was mooi. In de cabine zat bijvoorbeeld ook het papiertje. Dat ging wel snel. Wim de Vrij
kreeg ‘echte’ rijlessen van ene heer Van Dijk in
allemaal pluche, zelfs aan de bovenkant.”
Leiden. “Ik heb
twee lessen
gehad, daarna
moest ik in
Den Haag op
het Malieveld
afrijden. Mijn
examinator
heette Jonkheer
de Milly van
der Heyden
Reynestein.
Ik was
2 november
jarig en op
5 november
had ik het rij
bewijs in mijn
zak!”
De vergunning om
in aardappelen te
mogen handelen.
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Deze Ford - de foto is
genomen in oorlogstijd
(zie de koplampen) overleefde deze
donkere tijd zonder
schade.
Naast de wagen
chauffeur Kees De Vrij.

Bij de zoons Ries
en Pietjan zat het
chaufferen in het
bloed. Bij zoon
Wim duurde dat
wel langer. Hij
laat een foto zien
waar hij op een
paard zit. “Daar
zit ik op Nelly.
Eigenlijk wilde
ik altijd boer
worden. Ik was
gek van dieren.
Ik was het liefste
bij Rensink op de
boerderij. Maar ja, mijn vader had me nodig in het
bedrijf, zo ging dat vroeger.”
Wim de Vrij heeft in 1951 nog drie maanden in
militaire dienst gezeten. “Ik had tussen de eerste
keuring en de daadwerkelijke indiensttreding
hevige oorontsteking gehad en daardoor was mijn
gehoor beschadigd. Zodoende werd ik na drie
maanden alsnog afgekeurd. Ik vond het jammer.
Ik lag in Den Haag aan de Van Alkemadelaan.”
Vooral aan het eten bewaart De Vrij erg goede
herinneringen.“We hadden echt een geweldige
kok!”

twee vrachten naar de fabriek. ’s Avonds namen
ze dan nog een vracht bietenpulp als veevoer mee
terug.
Ook de kunstmest werd bij de boeren bezorgd door
De Vrij. “We droegen balen van wel 100 kilo! Dat
werd toen gewoon gevonden. Afleveren was geen
kwestie van ‘neergooien’, we stapelden de balen tien
hoog in de schuur met de hand. Een shovel hadden
we toen nog niet.”
Iedere groenteteler had een veilingnummer. Wim de
Vrij weet ze nog: “Rien Bregman, spruitenteler had
veilingnummer 1189.”

Zwaar werk

Mooie Dodge

Het bedrijf begon al snel te groeien, dus er moesten
chauffeurs bij. Bekende namen komen voorbij:
Wim de Ruiter, Joop Mets, Jan Slappendel en
Wim Verwey. Zij verdienden ongeveer 90 gulden
per week. Er werd niet naar uren gekeken. Als
je ’s avonds om 12 uur thuiskwam moest je de
volgende ochtend gewoon weer om 5 uur beginnen.
Toen zoon Wim begon kreeg hij alleen drie gulden
en twintig cent zakgeld en twee pakjes sigaretten!
De chauffeurs moesten hard werken. De Vrij: “We
begonnen al snel ook bieten te vervoeren. Die
moesten we eerst met de riek op de vrachtwagen
steken. Er was geen boer die hielp! Nou ja, soms
wilde hij de bieten wel bij elkaar scheppen, maar
de chauffeur laadde de wagen. En als we bij de
bietenfabriek kwamen moesten we ze daar ook weer
met de hand lossen.” Per dag reden de chauffeurs
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Voor de oorlog mocht een laadbak niet breder
zijn dan 2.20 meter. Daardoor hadden veel koeien
schade aan hun lijf (hun ‘konten’ gingen kapot). Piet
de Vrij ging op zoek naar een oplossing. De Vrij:
“Samen met Lamboo de carrosseriebouwer bedacht
mijn vader een plan. De opbouw van de veewagen
werd verbreed, zodat de beesten meer ruimte
kregen.”
Op de foto is nog een bordje te zien aan de zijkant
van de Dodge. Daarop staat dat deze auto de eerste
prijs heeft als beste veewagen van Nederland! De
veehandelarenbond betaalde De Vrij ook voor deze
verbetering. Hij is nog speciaal met de nieuwe
laadbak naar Leeuwarden gereden om daar op de
veemarkt de luxere manier van veevervoer te laten
zien. Later werden alle vrachtwagens in Nederland
op deze manier uitgerust.

De Vrij: “Er waren boeren die speciaal deze
vrachtwagen van De Vrij vroegen om hun vee te
vervoeren. Wij hadden namelijk mooie en schone
auto’s.”
De vrachtwagens reden vroeger gewoon op
benzine. Twee benzinepompen stonden voor het
huis. Later, toen steeds meer vrachtwagens op diesel
reden werd ook één van de pompen voor diesel
ingericht.

Oorlogstijd

Ondergedoken auto

De personenwagens werden in de oorlog
opgeslagen. De Vrij: “We hadden een Oldsmobiel
uit 1936, die stond onder het stro bij de familie
Van Gaalen. Een Ford stond ondergedoken in de
garage achter een zeil. Op een dag kwamen er
echter Duitsers kijken. Jammer genoeg was er een
ijverige NSB-er bij en die verraadde dat er achter
het zeil nog een auto stond. De andere Ford stond
bij Jan de Lugt. Maar op een dag kwam Jan op de
fiets waarschuwen dat er ‘hoge’ Duitsers van plan
waren die auto mee te nemen. Toen heeft vader De
Vrij ’s nachts de auto verplaatst naar de boerderij
van Piet Noordam en later naar de boerderij van
W.C. Diephout. Daar werd de auto in de hooiberg
onder het stro verborgen tot de oorlog voorbij
was.”

Ook in de oorlog moest het werk doorgaan. Zo
goed en zo kwaad als dat ging. De Vrij: “Eigenlijk
begon het al vóór de oorlog. Mijn vader had in
1937 een nieuwe Ford gekocht, die werd echter in
1939 gevorderd door het Nederlandse leger. Want
het leger kon zo’n vrachtwagen goed gebruiken
dachten ze. Mijn vader kreeg daar wel geld voor,
maar zijn wagen was hij kwijt. Hij kocht nog wel in Aardappelhandel en erwten vervoeren
1939 twee Fords erbij. Daar hebben we toen de hele De Vrij was een echte handelaar. Naast zijn
vervoersbedrijf was hij ook aardappelhandelaar.
oorlog mee gedaan.
Boeren konden bij hem pootaardappelen bestellen.
In 1941 kwamen de Duitsers ook een vrachtwagen
Zo sneed het mes aan twee kanten. Want na de
vorderen. Die heeft nog een jaar in Leiden in het
oogst moesten de aardappels ook weer vervoerd
motorhuis gestaan, bewaakt door de Duitsers. Dat
worden. Ook stro werd verhandeld via De Vrij.
de Dodge werd gevorderd vond mijn vader heel
De firma De Vrij reed ook de erwten voor de
erg, de tranen liepen over zijn wangen. Hij was zo
erwtenpellerij. De auto werd zwaar beladen, de
trots op die auto. Als mijn vader naar de veemarkt
erwten hingen over de hekken. Je kon bijna de
ging in Leiden liep hij altijd even langs zijn vracht
firmanaam aan de zijkant van de wagen niet meer
wagen.”
lezen.
De twee overgebleven vrachtwagens werden in de
Veel telefoonaansluitingen waren er nog niet in
oorlog omgebouwd voor gasgenerators. Eén op
die tijd in Benthuizen. Als je De Vrij wilden bellen,
hout en turf en de ander op antraciet. Kees de Vrij
hoefde je alleen het nummer ‘4’ te onthouden.
en Jan Slappendel waren toen de chauffeurs.
In de jaren ’43 en ’44 van de
oorlog werden ook weer echte De eerste vrachtauto na de oorlog was een afgedankte Leyland legerauto, waar door de
carrosseriebouwer Dekkers uit Zoeterwoude dorp een nieuwe cabine en laadbak werd
paarden gebruikt. De Vrij: “Ik
opgebouwd.
haalde met paard en wagen de
spruiten op bij de boeren uit
de Hoogeveen. Ik gebruikte
dan een boerenwagen van Van
Egmond. Die had namelijk
een wagen op luchtbanden.
In het dorp, bij de brug naar
De Dijk werden de spruiten
overgeladen op de schuit van
één van de twee schippers
die Benthuizen rijk was,
Voorwinden en Van Aalst. De
ene week met de schuit van Van
Aalst, de andere week met de
boot van Voorwinden werden
dan de spruiten naar Leiden
vervoerd. Mijn vader bracht die
dan met Jan Slappendel naar de
groenteveiling in Leiden.”
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De erwten werden naar de Zegwaartseweg gebracht.
Daar stond een erwtenfabriek. De Vrij: “De erwten
werden daar ontdaan van het loof, in kisten gedaan
en dan naar de fabriek van Nieuwenhuizen in Leiden
gebracht. Daar werden de erwten ingeblikt. Later
werden de erwten ook naar Rotterdam vervoerd om
te worden ingevroren.”
Al in 1948 reden de vrachtwagens van De Vrij naar
het buitenland. De Vrij: “In dat jaar werd er in
Nederland zoveel groente doorgedraaid. Daarom
zochten we een ander afzetgebied. Op de veiling
hoorden we dat men
in Duitsland wel
interesse had. Daar
waren ze erg blij
met onze groente. Ik
reed erheen met Joop
Mets.”

ziekenhuis worden gebracht. De chauffeurs zorgden
wel dat zij om zes uur weer terug waren want dan
moesten zij weer op de vrachtwagen om naar de
veiling te rijden.
Ambulancevervoer was er nog niet, dus als een
toekomstige moeder plotseling naar het ziekenhuis
moest, werd De Vrij ingeschakeld. In de auto lagen
zeiltjes voor het geval iemand een ‘ongelukje’ had.
Het personenvervoer werd in later jaren vooral door
Piet de Vrij zelf gedaan. De vrachtwagens werden
door de zoons en het personeel gereden.

Uitbreiding

Na de oorlog breidde het
bedrijf gestadig uit. 1971
overleed de oprichter
van het bedrijf plotseling.
Wim en Pietjan zetten
het bedrijf voort. Broer
Ries was al in 1968 voor
zichzelf gestart.
Anno 2014 zit het bedrijf
al weer een aantal jaren
aan het Verbreepark.
Wim de Vrij woont in
het oude huis aan de
Heerewegh. De derde
generatie De Vrij is nu
verantwoordelijk.

Taxibedrijf

Naast het vervoer
met vrachtwagens
werden er
ook personen
vervoerd.“We
hadden twee Fords
waarmee we mensen
naar het ziekenhuis
reden. Want bijna
niemand in het dorp
had toen een auto.”
Als er een noodgeval
was moesten ’s nachts
patiënten naar het

Wim de Vrij met Dodge
vrachtauto met vracht voor
aflevering bij de erwtenpellerij
aan de Zegwaartseweg in
Zoetermeer.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door
Administratiekantoor W. Pos
Verkeersschool Bremmer b.v.
Aannemingsbedrijf Gräper b.v.

Pos-Kaart
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
Plus Verheul

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Kantoor Zaal

Aannemersbedrijf Van der Meer

Ir. S. V. Khandekar b.v.
Schoonmaakbedrijf Pos

Fortune Hot Drinks Lansingerland
C. van Mourik Holding b.v. - Moerkapelle

Bij de Vaate - de Peinder
Tuincentrum Van der Spek

