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Zegwaart, watertoren omstreeks 1930.
Leverde water aan 10 (12) gemeenten, waaronder Benthuizen.
(Zie artikel op pagina 3).
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Bestuursmededelingen
Welkom
Als nieuw lid heten wij welkom:
uit Benthuizen C. Havenaar, A.C. ‘t Jong en
Joh. de Vrij AZn. en uit Hazerswoude
G. de Ruiter en A.G.Th. Wienen.
Medeleven
Op 28 augustus 2001 waren Piet Mets en Annie
Mets-de Knegt 50 jaar getrouwd. Wij hopen dat
zij nog vele goede jaren samen zullen hebben.
Op 19 juli 2001 overleed Leendert Looij. Zijn
familie wensen wij veel sterkte toe.
Genealogie
De genealogische werkgroep bruist van ‘leven’.
Naast de genealogische inloopmiddagen op de
eerste zaterdag van de maand zijn er tijdens de
herfst ook twee beurzen.
Op 29 september 2001 te Zoetermeer de 10e
Delflanddag. Als u geïnteresseerd bent in uw
familiegeschiedenis, dan kunt u voor
informatie op deze dag terecht van 11.00 tot
16.00 uur in de Aula van het Stedelijk College
te Zoetermeer aan het Van Doornenplantsoen.
Entree ƒ4,00.
Ook kunt u terecht op 6 oktober 2001;
voor Rijnland een Genealogiedag in Sporthal
De Vlinder en Museum Ter Aar van 10.00 tot
16.30 uur. Entree: ƒ3,00
De Historische Kring Benthuizen zal op beide
beurzen met een stand aanwezig zijn.
Onze vereniging en de vrijwilligers
Op pagina 8 en 9 treft u een artikel aan over dit
onderwerp.
Activiteiten
De tentoonstelling Keramiek op zolder staat in
Het Molenhuis tot en met 8 december 2001.
Annie Grootveld, lid van de HKB exposeert
haar beeldende kunst, aangevuld met
industriële ‘grof’ en ‘fijn’ keramisch gebruiksmateriaal.
Twee lezingen, de eerste op 5 oktober, zie
daarvoor de agenda.
Een terugblik op de maand september: de 8e was
het Nationale Open Monumentendag die in het
teken stond van Wonen. In heel het land was in
dat weekend te zien welke ontwikkelingen het
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woonhuis in de twintigste eeuw heeft
doorgemaakt.
Het Molenhuis had op deze dag de deuren
geopend voor het publiek. De stijlkamers
waren zoals iedere zaterdag te bezichtigen en
er waren ouderwetse gerechten te proeven.
Buiten het huis demonstreerden jongelui wat het
ambacht van timmerman en metselaar inhoudt.
Op de 20e werd een excursie gemaakt naar het
Historisch Gemaal Cruquius en het Historisch
Museum Haarlemmeer. Een ‘Meer’dagje.
Agenda (vierde kwartaal 2001)
Het Molenhuis, geopend op zaterdagen van
13.30 tot 17.00 uur;
- tot en met 8 december tentoonstelling
Keramiek op Zold er
- 3e zaterdag in de maanden oktober en
november creademonstraties
- 1e zaterdag in de maanden oktober en
november genealogie inloopmiddagen
- 14- en 15 december Kerstmark t
De Bron, aanvang 20.00 uur:
- 5 oktober lezing met diapresentatie ‘ZuidHollandse Boerderijen’
- 30 november lezing met videopresentatie
‘Boskoop, veengebied en de boomkwekerij’
Colofon
ISSN 1569-058X
Uitgave van Historische Kring Benthuizen (HKB)
Postbus 33 – 2730 AA Benthuizen
Rekening Postbank nr. 21 26 549.
Statuten vastgelegd in notariële akte op 22 december 1988.
Inschrijvingsnummer verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Leiden V-447628.
Openingstijden Oudheidkamer (Molenhuis): zaterdag van
13.30 uur tot 17.00 uur.
Samenstelling en redactie
Werkgroep Benthuizer Turfjes
Broekwegzijde 134 - 2725 PE Zoetermeer
Verschijning
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal.
Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal ƒ 22,50 (C 10,22) per jaar.
Voor dit blad is een bewaarband te koop voor de prijs
van ƒ 18,00 (D 8,17).
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Licht en Water (II)
(kunstlicht en leidingwater)

We vinden het allemaal heel gewoon, weten niet beter, maar hoe lang is het er al, en sinds
wanneer beschikken wij ook in Benthuizen over die voorzieningen?
Water
Dagelijks hebben we ermee te maken. Een
groot deel van het aardoppervlak bestaat uit
water. Ondiepe sloten en meertjes, diepe zeeën
en kilometers diepe oceanen, met elkaar
beslaan ze zeventig procent van onze aardbol.
Water, we kunnen er niet buiten, we gebruiken
het voor alles en nog wat. Vroeger speelde de
sloot of de vaart bij het dagelijks watergebruik
een grote rol. Drinkwater, waswater en water
om de straat te boenen, het werd allemaal uit
de sloot geschept. Over een bad beschikte
alleen de gegoede burger. De meid vulde dat
bad dan eerst met een aantal emmers water
van de juiste temperatuur. De gewone man
ging één keer per week in de teil. Die zinken
teil stond in de schuur of in de keuken, het
waterfornuis werd gevuld en opgestookt.
Daarna nam de hele familie achter elkaar een
bad.
Van het nut het lichaam te reinigen met water
was, zeker in vroeger eeuwen, niet iedereen
overtuigd. Onze beroemde dichter Jacob Cats
bracht zijn afkeer over het nemen van een bad
op deze wijze onder woorden:
“Wast uw handen, wast uw tanden
Dikwijls, want het is U goed.
Maar wast nimmer Uwen voet,
Doch wat immer ook geschiedt
Wast Uw hoofd zijn leven niet. ”
We kunnen er niet buiten, maar door de hele
geschiedenis heen is water ook een steeds
weerkerende bedreiging. De zondvloed en de
St. Elisabethsvloed, en recenter de stormramp
van 1953, iedereen heeft er wel van gehoord.
En nog regelmatig zijn er op allerlei plaatsen
in de wereld overstromingen. Juist tijdens het
maken van dit stukje laat het journaal beelden
zien van een ramp in Polen waar de rivier de
Wisla het aangevoerde water niet aan kan. Er
zijn duizenden mensen dakloos geworden en
er zijn ook een nog onbekend aantal doden.
Bij het zien van die beelden besef je weer hoe
verwoestend water kan zijn.

september 2001 • BENTHUIZER TURFJES • 3

We zijn veel mans, bouwen dijken en andere
waterbouwkundige werken. Al eeuwen
dringen we het water terug en malen we
meren droog. In de zeventiende eeuw onder
andere de Schermer en de Beemster. Het
besluit het Haarlemmermeer droog te leggen
werd na eeuwen van plannen maken en
geharrewar in 1839 genomen.
Maar Leeghwater, één van onze bekendste
waterbouwkundigen uit de zeventiende eeuw,
zij over dat meer al in 1641:
“Als dit schadelijk water aldus voort zal
gaan, en hier geen schut wordt voor
geschoten, zoo zal het land zo ellendig en
schandelijk bedorven zijn, dat het niet zal
zijn te remediëren.”
In 1931 kwam de Afsluitdijk tot stand, waarna
een groot deel van de Zuiderzee werd
drooggemalen. En na de stormramp van 1953
volgden de Deltawerken.
Inmiddels neemt de hoeveelheid water weer
toe. We graven plassen om zand en grind te
winnen voor de bouw, en voor de aanleg van
wegen. Ook de al maar groter wordende
bebouwingsdichtheid in ons land vraagt om
ruimte voor waterberging. Waar gebouwen
staan neemt de grond geen water op. In onze
eigen omgeving is er de Benthuizerplas, de
Noorhoveplas en het hele Noord-Aa gebied.
Niet in de eerste plaats gemaakt voor recreatie,
overigens voor velen wel heel plezierig, maar
als waterberging. Nog even en de oppervlakte
van deze plassen is groter dan die van het in
1616 drooggelegde Zoetermeerse Meer.
Drinkwater
In 1870 komt er in het rapport dat gemeenten
moeten indienen bij de hogere overheid ook
een tabel over de kwaliteit van het drinkwater.
Gevraagd werd naar de soort water, de kleur,
de reuk, de helderheid en de smaak.
Benthuizenaren gebruikten toen nog het water
uit de ringvaart als drinkwater, hooguit een
enkeling had toen al de beschikking over een
regenput.

Over dat slootwater staat in de tabel uit 1870,
die niet veel verschil gemaakt zal hebben met
die in andere gemeenten, het volgende:
“Kleur: verschillend; Reuk: veenachtig en
des zomers vaak onaangenaam;
Helderheid: niet helder; Smaak: proef.
Maatregelen tot verbetering zijn niet
noodzakelijk, maar over het algemeen is
het hier aangetroffen water minder goed.”
In 1876 is er een conflict tussen de arts Pieter
van Steenwijk en burgemeester H. La Rivière.
Tijdens deze onsmakelijke twist worden er
woorden gebruikt die je van beschaafde lieden
niet zou verwachten. De dokter werd door de
burgemeester berispt over zijn verslaving aan
drank en het verwaarlozen van zijn woning. De
dokter, nogal gebelgd over die berisping zocht
naar een motief om terug te slaan. Hij deed
toen op eigen houtje een onderzoek naar de
kwaliteit van het water in de ringvaart. De
ringvaart werd gebruikt voor drinkwater, maar
ook de riolen kwamen er op uit. Hij liet het
college van burgemeester en wethouders weten
dat het water smerig was en een gevaar voor
de volksgezondheid. Tevens stelde hij voor, het
lozen van rioolwater in de vaart te verbieden,
de sloten uit te baggeren en een tonnenstelsel

De Pont du Gard, een in 19 voor Christus
door de Romeinen aangelegd aquaduct, om
water van Uzès naar Nîmes te leiden
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in te voeren. Geen dronkemanspraat zou je
zeggen, maar het college vond dat dokter Van
Steenwijk nogal overdreef. De burgemeester
ging zelfs zover dat hij het krankzinnigenwerk
noemde.
Dat nam de dokter niet en hij stuurde, zonder
het college er in te kennen, zijn rapport door
naar de commissaris van de Koning en naar de
provinciale geneeskundige inspecteur. Hij
kreeg zijn gelijk van de hoofdingenieur van
Waterstaat, maar verder veranderde er niets.
De volgende poging om te komen tot het
schoner maken van het water in de dorpsvaart
wordt gedaan in 1884. In dat jaar geeft dominee
Wildeboer, samen met drie anderen, de
gemeenteraad in overweging de fecaliën van
de 31 woningen aan de noordzijde van het
dorp niet meer in de vaart te lozen. De privaten
zouden uit moeten lopen in gemetselde putten.
De gemeenteraad was niet ongevoelig voor dit
advies, maar een bedrag van 85 tot 120 gulden
per put was meer dan de gemeentekas kon
dragen.
In 1908 komt er een voorschrift tot het stellen
van ondergrondse regenbakken. Vanaf die tijd
wordt een regenput bij iedere woning verplicht.

In het verslag over 1909 staat:
“Sedert het stellen van ondergrondsche
regenbakken ingevolge artikel 36 en artikel
41 der Bouwverordening is de hoeveelheid
toereikend.”

De toren is verbouwd tot woonhuis en wordt
bewoond door de heer en mevrouw
Spoorenberg. Onlangs ben ik daar heel plezierig
ontvangen.

In 1912 lijkt Benthuizen nog niet rijp voor
aansluiting bij een waterleidingbedrijf.
Tijdens de vergadering van Burgemeester en
Wethouders van 10 oktober 1912 wordt een
schrijven van “den Architect R. Kuipers over
een door hem gemaakt ontwerp van een plan
tot stichting eener drinkwaterleiding voor
Schieland”, voor kennisgeving aangenomen.
Op de ontwerpbegroting dienst 1916 wordt een
bedrag van ƒ10,- opgenomen in verband met een
onderzoek naar de mogelijkheid om te komen
tot “de oprichting eener centrale drinkwaterwatervoorziening in Zuid- en Noordholland
en Utrecht.”
En op 2 juni 1916 wordt het besluit genomen
tot medewerking aan het oprichten “eener
centrale drinkwatervoorziening.” Voorzover ik
na kon gaan bleef het daarbij.
Waterleidingen in de Oudheid
“We mogen gerust zeggen, dat de GrieksRomeinse wereld een zeer veel betere
waterverzorging had dan die van onze
grootouders, en dat de watervoorziening in
verscheidene grote steden der oudheid en
zeker in Rome met die van de moderne
wereldsteden van thans kan wedijveren.”
(professor dr. A. Sizoo, Techniek in de Oudheid 1964).

Op het eiland Samos werd al omstreeks 530
voor Christus een 1000 m lange leiding door
een berg geboord om water uit een bron van de
ene kant naar de andere te brengen.Tunnels,
ondergrondse waterleidingen en aquaducten
uit het begin van onze jaartelling zijn nog
steeds op verschillende plaatsen in Europa
bewaard gebleven en daardoor een toeristische
attractie.
Boskoopsche Gemeente Bronwaterleiding
Terwijl er in Benthuizen en in Zoetermeer en
Zegwaart nog niet eens over gesproken wordt
komt er in 1907 in Boskoop, met medewerking
van Hazerswoude, een waterleidingbedrijf.
Die medewerking was trouwens nodig want
het water ging opgepompt worden in
Hazerwoude-Rijndijk. De watertoren kwam in
Boskoop. Evenals de meeste watertorens in ons
land is deze niet meer als zodanig in gebruik.
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Watertoren van Boskoop

In een rapport over de kwaliteit van dat water
staat te lezen:
“Het water van de waterwinplaats te
Hazerswoude bestaat uit opgepompt
grondwater. Het is zwak ijzerhoudend,
doch laat zich gewillig ontijzeren. Echter is
de hardheid van 22 Duitsche graden vrij
hoog, hetgeen eenigszins als een bezwaar
moet worden aangemerkt. Bacteriologisch
is de kwaliteit onberispelijk.”
Boskoop gaat voortvarend te werk, in 1909
komt er een overeenkomst voor levering van
water aan Koudekerk aan de Rijn.
In 1914 wordt besloten aan de Rijndijk een
tweede watertoren te bouwen om Leiderdorp
en Zoeterwoude van water te kunnen voorzien.
In 1917 gaat het waterleidingbedrijf in Boskoop
ook water leveren aan Waddinxveen.
Waarschijnlijk zonder vooraf te overleggen met
Hazerswoude, naar later bleek waren ze daartoe
wel bevoegd, maar of het verstandig was?

Op 28 december 1921 is er een gesprek tussen
de directeur van het Boskoopse Waterbedrijf de
heer A.E. Stykel en de gemeenten Benthuizen,
Zoetermeer en Zegwaart om ook die
gemeenten van water te gaan voorzien, maar
dan maakt Hazerswoude bezwaar.
Het wordt een tijdrovend conflict waarbij zelfs
scheidsrechters worden aangesteld. Op 10 april
1922 laat de heer Stykel weten dat het geschil
met Hazerswoude nog niet uitgevochten is.
Op 17 juni 1922 volgt de mededeling dat er het
eerste halfjaar nog geen oplossing zal komen.
Boskoop wordt uiteindelijk door de arbiters in
het gelijk gesteld, maar dan zijn Benthuizen,
Zoetermeer en Zegwaart inmiddels al op zoek
naar alternatieven.
Andere mogelijkheden
Professor ir. Chr.K. Visser uit Delft wordt
verzocht een aantal mogelijkheden te
onderzoeken. Dat verzoek resulteert in drie
verschillende plannen, die in januari 1924
worden overlegd.
Het eerste plan van de heer Visser is vrijwel
hetzelfde als dat van Boskoop. Het water zou
worden geleverd door Boskoop. In dat geval
zou er een watertoren komen in Benthuizen, op
de hoek van de Oostkade en de Geerweg.
In het tweede plan gaat het om zes gemeenten,
Bleiswijk, Moerkapelle en Zevenhuizen komen
er dan bij. Waterlevering weer door Boskoop,
eventueel door Gouda.
In plan drie worden ook Bergschenhoek,
Berkel, Pijnacker en Nootdorp betrokken. In
dat geval zou het water worden geleverd door
Gouda.
Er zijn door het gemeentebestuur van
Zoetermeer-Zegwaart ook nog besprekingen
geweest met Delft.
Bij waterlevering vanuit hetzij Boskoop, Gouda
of Delft, zou het altijd gaan over bronwater en
daar was niet iedereen content mee liet de
burgemeester van Zegwaart weten. Hij had
inmiddels besprekingen gevoerd met de
directie van de levensmiddelenfabriek Nutricia.
Deze potentiële grootverbruiker liet weten
bronwater te hard te vinden en gaf de voorkeur
aan duinwater. De heer Stykel geeft nog wel
aan dat het water zachter kan worden gemaakt,
maar de voorkeur gaat nu duidelijk uit naar
duinwater.
Ook die mogelijkheid wordt door professor
Visser onderzocht.
Op 24 oktober 1924 komt hij met een plan
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betreffende de duinwatervoorziening van
dorpen gelegen in het midden van ZuidHolland. Waarschijnlijk heeft dat plan de
aanzet gegeven tot oprichting van de stichting
“Drinkwaterleiding de Tien Gemeenten.”
Stichting Drinkwaterleiding
“De Tien Gemeenten”
Er komt een
gemeenschappelijke
regeling tussen de
tot de stichting
behorende
gemeenten. De
statuten en het
reglement krijgen
op 24 december
1924 de
goedkeuring van
Gedeputeerde
Staten van ZuidHolland.
De stichting geeft de heer Visser opdracht zijn
eerdere plan nader uit te werken.
Dat plan wordt door hem uitgebracht in maart
1926 en vervolgens door de tien betrokken
gemeenten goedgekeurd en aangegaan voor de
duur van zestig jaar.
Er wordt besloten een watertoren te bouwen in
Zegwaart. Reeds het jaar daarop verrees deze
toren aan de Stationsstraat. Het is de moeite
waard eens langs deze, niet meer in gebruik
zijnde toren, te wandelen. Naast de toegang
zijn de gemeentewapens van de aangesloten
gemeenten aangebracht. Dat zijn er geen tien
maar twaalf, want ook Veur en Stompwijk
werden deelnemer.

Boven de toegang het jaartal 1927 en het
gemeentewapen van waterleverancier
Wassenaar. In de bestrating rondom de toren
zijn hardstenen blokken opgenomen met
daarop de namen van de gemeenten en de
afstand naar die gemeenten.

De blokken zijn aangebracht in de richting van
de betreffende gemeente.
Het kantoor en de technische dienst komen in
Pijnacker en het water zal worden geleverd
door Wassenaar, het zal worden gewonnen in
de duinen van die plaats.
Daar ging overigens op 29 maart 1926 in de
gemeenteraad van Zoetermeer nog een
interessante discussie aan vooraf.
Uit die discussie:
“Ook hieruit moge reeds blijken dat het
water uit Wassenaar veel beter is. Indien
men rekent dat 1/ 10 van de gebruikshoeveelheid met zeep in aanraking komt,
dan levert het gebruik van het water uit
Wassenaar een besparing van zeepgebruik
op van circa ƒ6.000,- per jaar.”
Overigens was niet iedereen binnen het gebied
van die tien gemeenten overtuigd van het nut
van leidingwater. Slootwater en regenwater
waren ‘levend’ water, heel wat gezonder dan
het ‘dode’ water uit de kraan. En, het kostte
niets. Maar die mening veranderde door cijfers
over de drastische terugloop van het aantal
typhusgevallen in die plaatsen waar al wel
waterleiding was. Daarna bleek dat 85% van de
bevolking bereid was op vrijwillige basis over
te gaan tot aansluiting. Benthuizen, en daar
kunnen we best een beetje trots op zijn, scoorde
met 95% het hoogst. In Zoetermeer en Pijnacker
was dat maar 78%.
Naar aanleiding van deze gunstige cijfers
besloot het bestuur van “De Tien Gemeenten”
de raden der samenwerkende gemeenten voor
te stellen aansluiting verplicht te stellen. Als
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compensatie zou men dan voor elke woning
waarvoor aansluiting wordt gevraagd voor
l september 1928, deze voor rekening van de
stichting aansluiten.
Van de gemeenten Benthuizen en Zoetermeer is
nog een exemplaar van de bouwverordening
uit die tijd in mijn bezit. Daarin is inderdaad de
verplichting tot aansluiting opgenomen.
Op 1 januari 1925 was het aantal inwoners in
de tien samenwerkende gemeenten 21.679.
De prognoses die in 1925 werden gemaakt over
de toekomstige groei van de bevolking waren
afgestemd op een natuurlijke aanwas. Deze
cijfers werden na 1945 en met name in de
laatste dertig jaar snel door de feiten
achterhaald. In iedere gemeente kwamen er
wel één of meerdere wijken bij, om over
Zoetermeer maar niet te spreken.
De stichting bleek uitstekend in staat die groei
bij te houden. Iedere nieuwe inwoner kon er
van op aan dat zijn of haar woning tijdig op het
waterleidingnet werd aangesloten.
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Maar, het devies van
deze tijd, groot, groter,
grootst, bedreigt eind
jaren tachtig ook ‘onze’
waterleiding. De
provincie is dan van
mening dat er voor
een zelfstandig
waterbedrijf
als de Tien Gemeenten
geen plaats meer is.
De toenmalige voorzitter, Jac. van der Linden,
burgemeester van Bleiswijk, toont zich in 1988
bij het zestigjarig bestaan, nogal bezorgd over
deze ontwikkeling. En, met goed onderbouwde
redenen. Hij benadrukt onder andere dat
drinkwater een eerste levensbehoefte is en dat
de DTG altijd op het standpunt heeft gestaan
dat daar nooit aan mag worden verdiend. Hij
hoopt dat bij opgaan in een groter verband, dit
principe blijft gehandhaafd.
In 1990 is de “De Tien Gemeenten” opgegaan
in het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
Arie Schellingerhout
Met dank aan de medewerkers van het Waterleidingmuseum in Utrecht, van het gemeentearchief in
Boskoop en Zoetermeer en aan de heer
M. Spoorenburg te Boskoop.

Vrijwilligers aan het ‘werk’
2001 Is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Vrijwilligers.
Tijdens dit Jaar van Vrijwilligers is het goed om eens stil te staan bij wat dat nu precies
inhoudt. Wat een vrijwilliger is of doet en wat vrijwilligerswerk is. Je hoeft geen Florence
Nightingale te zijn om jezelf vrijwilliger te noemen.
Bij de Historische Kring Benthuizen noemen
we de vrijwilligers ‘medewerkers’, zo genoemd
omdat deze mensen vanuit hun hobby gekozen
hebben om actief deel te nemen aan onze
vereniging.
Gelukkig kan de Historische Kring rekenen op
een groot aantal medewerkers. Het zijn zeker
medewerkers in de zin van het in stand
houden van de vereniging. De historie van
Benthuizen wordt uitgedragen door onze
vrijwillige, onbetaalde medewerkers en zonder
deze groep zou Het Molenhuis niet kunnen
‘draaien’. De exploitatie van Het Molenhuis
kost de vereniging niets. Sterker nog: vaak kost
het de medewerkers meer geld dan alleen maar
de contributie.
Veel niet actieve leden hebben geen idee wat er
voor komt kijken om een vereniging zoals de
‘onze’ op de manier te laten draaien, zoals het
draait. En het kan nog veel beter.
Voor Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel,
heeft de Historische Kring Benthuizen
minimaal 16 gastvrouwen/verkoopsters nodig
om niet iedere week dezelfde personen dienst
te laten doen. We hebben op dit moment
15 gastvrouwen, waarvan er een paar om
persoonlijke redenen tijdelijk op non-actief
staan.
Dan zijn er nog de conservator, de beheerder en
de tentoonstellingscommissie, die met
regelmaat heel wat uurtjes per week kwijt zijn.
We hebben een excursiecommissie. Heel
moeilijk om een excursie te organiseren en het
iedereen naar de zin te maken. Minstens drie
man/vrouw heb je daarvoor nodig.

De afdeling Historie:
De Benthuizer Turfjes.
Voor het schrijven van historische artikelen
moet je wel wat in huis hebben.
Niet iedereen kan schrijven en men moet wel
weten wat men schrijft, dus onderzoek is
noodzakelijk. Zeker in deze tijd waarin veel
kritische lezers zijn en velen onder ons nijgen
naar professionaliteit en perfectie.
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Het archief.
Onzichtbaar voor vele leden, maar heel
noodzakelijk voor de historie van Benthuizen
is het op de juiste manier archiveren van alles
wat de Historische Kring Benthuizen bezit en
verzamelt aan gegevens en het toegankelijk
maken van het archief voor een ieder die
hiervan gebruik wil maken. Het archiveren
wil niet zeggen: een paar papiertjes een
nummer geven, er komt veel meer voor
kijken. En een archief bestaat niet alleen uit
papiertjes.
Het archief heeft buiten een aantal papieren en
archieven van oude verenigingen, ook boeken
en bergen foto’s, dia’s, negatieven, oorkonden
en diploma’s, posters, krantenknipsels,
tekeningen, enzovoorts. Voor deze afdeling
zijn te weinig medewerkers of mensen die hier
de noodzaak van inzien. Jammer, er is nog veel
te doen en straks is Benthuizen alleen nog maar
een naam en een deel van een gemeente.
Genealogie is een hobby die tegenwoordig erg
in zwang is. Als men eenmaal besmet is gaat
het niet meer over. Deze werkgroep heeft
gelukkig een aantal zeer enthousiaste
medewerkers, maar er kunnen er nog meer bij,
want er is nog genoeg te doen.
En dan nog het bestuur. Het bestuur van de
Historische Kring Benthuizen verricht buiten
het besturen van de vereniging heel wat hand
en spandiensten in en om Het Molenhuis om
alle medewerkers bij te staan, vooral met
evenementen. En soms gaat er wel eens iets
mis, want men heeft niet altijd de juiste
capaciteiten voor bepaalde werkzaamheden die
men doet. En als er niemand anders is neemt
men wel eens te veel hooi op de vork.
Het bestuur telt nu zes leden en men is naarstig
op zoek naar een secretaris.
Als medewerker of lid van het bestuur zijnde
moet je kunnen incasseren. Hierbij past
uitstekend het spreekwoord:
‘D E BESTE STUURLUI STAAN AAN WAL’.

Kortom: de Historische Kring Benthuizen heeft
minstens een vijftigtal medewerkers nodig om
de vereniging goed te laten draaien. Als er geen
vrijwilligers meer zijn die zich aanmelden om
mee te werken en actief deel te nemen in het
bestuur of bij de werkgroepen en er vallen wel
mensen weg of zij stoppen ermee, dan zal de
vereniging helaas vanzelf ophouden te bestaan.
In Benthuizen staat het vrijwilligerswerk hoog
in het vaandel, maar men geeft zich
tegenwoordig merendeels op voor de
gezondheidszorg. Dan voelt men zich toch
‘nuttig’ in hun vrije tijd. Men is nog steeds
bang dat de tijd niet productief genoeg
gebruikt wordt. Men is nog bang om niets te
doen, of iets voor zichzelf. Toch is het goed om
een hobby te hebben en daarin actief mee te
denken en te doen. Men leert er ook van, want
veel zaken moet men uitzoeken en er zijn
tegenwoordig veel meer regels en voorwaarden
die men na dient te leven, men kan niet zomaar
doen. Overal heeft men vergunningen of
diploma’s voor nodig, of men moet zich overal
voor verzekeren.
En altijd speelt geld een grote rol. Een
vereniging heeft steeds een chronisch gebrek
aan geld. Vaak is een hobby duur en aansluiten
bij een vereniging wordt met de dag duurder,
want de verenigingen hebben ook geld nodig
om alles draaiende te houden.
Tegenwoordig haalt men de neus op voor
loterijen, bingo’s of Fancy Fairs, maar
noodzakelijk blijven ze.

Spuitgasten van de
vrijwillige brandweer
Benthuizen, onder
andere: (v.l.n.r.)
Gerrit Wolsheimer,
Johannes de Vrij,
Cees, Gerrit en Piet
Havenaar,
Rien Oudesluis,
Gerrit de Peinder,
Joop van der Bijl en
uiterst rechts
de commandant
Siem Bakker.
Wie herkent nog
meer personen?
Graag reacties.
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De Kerstmarkt
is voor de Historische Kring Benthuizen een
belangrijk geldinzamelingproject. Het is dus
noodzakelijk dat er mensen komen die plaats
willen nemen in de commissie van de
Kerstmarkt. Kerst is maar eenmaal per jaar, dus
qua organiseren is men niet zoveel tijd kwijt.
Er zijn veel mensen voor hand-en
spandiensten, maar er kunnen altijd nog wat
extra medewerkers bij. Wie wil en kan de
commissie be’mensen’?
Wilt u dat de Kerstmarkt er komt? Weet u hoe
te organiseren? Plannen? Geld besparen?
Sponsors zoeken? Kraamhouders vinden?
Gezelligheid zoeken? Meningsverschillen op
elkaar afstemmen? Saamhorigheid voelen?
Benthuizenaar zijn? Het bestuur van de HKB
helpen?
U kunt iedere zaterdagmiddag terecht in Het
Molenhuis om u op te geven en wij helpen u en
vinden wel een plekje waar u uw talenten kunt
botvieren. Welkom en tot ziens!
Joke Mets-Zevenhoven

Hannes de Vrij
Eén van onze leden van dit moment, die
zeer actief geweest is in het verenigingsleven van Benthuizen.
Johannes ‘Hannes’ de Vrij werd geboren op
11 februari 1920, als jongste en negende telg
van het echtpaar Hannes de Vrij en Marie Olij
en doorliep met goed gevolg de School met den
Bijbel. Na zijn school heeft hij heel wat
diploma’s gehaald om het tuindersvak goed te
kunnen uitoefenen en 17 jaar heeft hij bij boer
Jan Qualm in de Hoogeveen gewerkt.
Eigenlijk heeft hij altijd zelfstandig gehandeld
in groenten en fruit; hij heeft dan ook zijn
middenstandsdiploma gehaald. Veel groente
kwam van eigen tuin en eieren van eigen kippen.
In de tuin werken doet hij niet meer maar
tijdens het interview kwam er nog iemand aan
de achterdeur om eieren te kopen.
Vrienden waar hij mee optrok tijdens zijn
jeugdjaren zijn de ‘jongens’: Dirk Merbis, Jaap
Bij de Vaate en Siem Bakker geweest. Tezamen
hebben zij heel wat kattenkwaad uitgehaald en
lol gemaakt .

Toen ik vroeg wie er op een kleine foto stond
had hij geen bril nodig om mij antwoord te
geven. Een prater is hij niet, maar weten doet
hij het wel en hij is redelijk gezond al gaan de
jaren tellen. Misschien heeft hij deze manier
van leven wel te danken aan zijn grote
sportiviteit.
Vanaf het eerste uur is hij namelijk lid van de
Sportvereniging Na Arbeid Sport. De N.A.S. is
opgericht op 4 december 1935 en begon met de
trainingen in 1936. Hannes is 35 jaar lang zeer
actief geweest in de afdeling gymnastiek van
deze vereniging. Hij heeft diverse prijzen in de
wacht gesleept bij onderlinge wedstrijden en bij
de KNGV (nu KNGB) haalde hij in 1964 op
44-jarige leeftijd nog de 3e prijs. Van de nu
zesenzestig jaar lidmaatschap is hij
vierentwintig jaar lid van het bestuur geweest
waarvan hij zeventien jaar de functie van
penningmeester heeft vervuld. Sinds 1970 is hij
erelid van de vereniging en in ruste wat sporten
betreft.
Zeker ook ben je sportief als je bij de vrijwillige
brandweer bent. Vanaf 1955 tot en met 1982 is
hij spuitgast geweest en heeft menig ‘mooi’
Benthuizer brandje geblust.
Voor vijfentwintig jaren trouwe dienst bij de
brandweer als spuitgast en penningbeheerder,
werd hij in 1980, samen met C. Havenaar en
de commandant M.P. Oudesluis door de
burgemeester onderscheiden, tegelijk met
J. van der Bijl voor dertig dienstjaren en
A. van Leeuwen voor twintig jaren.
Voor deze twee bestuurlijke functies in het
vrijwilligerswerk voor de gemeenschap van
Benthuizen werd hij tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 1981 door burgemeester
A. Verbree onderscheiden met de Benthuizer
erepenning.
Hannes gaat nog driemaal in de week bij zijn
zus Trijntje op bezoek. Zij is bijna 100 jaar oud
maar is ‘nog goed bij de pinken’. Zijn andere
zus, Anna, is bijna 90 jaar. En zus ‘Merie’ in
Waddinxveen is 85 jaar oud.
Een vraag aan Hannes hoe hij het verenigingsleven vroeger en nu ziet, zegt hij kort en krachtig:
“vroeger was ‘t allemaal gemoedelijker”.
Tja, tijden veranderen.

Hannes hoog over het paard
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Joke Mets-Zevenhoven

In gesprek met…
Han Snoep
(geboren 5 september 1928 in St. Annaland), een Zoetermeerse
Benthuizenaar van Zeeuwse afkomst, getrouwd met Sjaan van
den Dool. Zij wonen in het omstreeks 1886/ 1890 in neorenaissance stijl gebouwde zomerhuis aan de Zegwaartseweg 150
in Zoetermeer. Het zomerhuis hoorde oorspronkelijk bij de
boerderij Wallenstein, tegenover de Hoek van Schieland.
Wallenstein is inmiddels afgebroken.
Het feitelijk woonadres van Han en Sjaan Snoep mag dan
Zoetermeer zijn, hun sociale leven is grotendeels gericht op
Benthuizen, zij worden dan ook beschouwd als dorpsgenoten.
Sjaan ging er naar school en Han kwam op vijftienjarige leeftijd
als evacué in het dorp. Over die eerst tijdelijke, later permanente
verhuizing gaat dit gesprek.
Han Snoep, 16 jaren oud, evacué in Benthuizen

De evacuatie
Het gebeurde in februari 1944, tijdens de
Tweede Wereldoorlog; de Duitse bezetting
verordineerde dat een groot deel van Zeeland
onder water gezet moest worden. Familie
Snoep, wonend aan de Hoenderweg in St.
Annaland op het eiland Tholen, moest ook een
heenkomen zoeken. In het dorp hingen
pamfletten met de aankondiging dat de
bewoners binnen enkele dagen vertrokken
moesten zijn. Men moest het van elkaar horen
want niemand werd persoonlijk benaderd en
bij het zoeken naar een evacuatie-adres werd
geen hulp geboden. Wel mochten, eigenlijk
moesten, enkele bewoners achterblijven om te
zorgen voor de nog aanwezige voorraad
landbouwprodukten, zoals de winteraardappelen
die in ‘petten’ in de polders was opgeslagen en
gevorderd werd. De boeren kregen de kans dat
onder elkaar te regelen en daarvoor mensen
aan te wijzen.
In die dagen ging menigeen even kijken hoe
hoog het water al stond. Hoog water op komst
betekende: alle man in de weer en vloedhekken
plaatsen. Dan werd de dijk waarop het gebouw
van de Coöperatie in St. Annaland stond altijd
versterkt, om afbrokkeling te voorkomen.
Schooljongens sjouwden dan met zandzakken.
Nu niets van dat alles.
Naar Benthuizen
In het begin van de 20e eeuw waren er heel wat
families van Tholen en andere eilanden naar
Zuid-Holland getrokken, gevolgd door een
tweede stroom in de crisisjaren, kort vóór de
oorlog. In Benthuizen en omgeving wonen heel
wat voormalige Zeeuwen die in 1944 onderdak
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hebben geboden aan hun familieleden, ook aan
het gezin Snoep, waarvan Han de jongste zoon is.
Was je al eens eerder in Benthuizen geweest?
Op deze vraag antwoordt Han: “Als schooljongen mocht ik mee naar een jubileum van
oom Leen Slootmaker en tante Leun. Oom Leen
Slootmaker was in 1919 al van St. Annaland
naar Benthuizen verhuisd. Een andere oom was
C. van der Meer. De familie Snoep (Leen), die
hier al eerder woonde, is van een tak verder,
neven en nichten van mijn vader”.
Maar zij waren niet het enige gezin dat moest
evacueren. “Het was een ware uittocht van het
eiland, een trieste colonne van mensen,
paarden, vee en wagens. Grauwe lucht, het was
nog winter, over de dijken op weg naar het
vasteland,” zegt Han. “Het water zou ongeveer
een meter hoog komen te staan, afhankelijk van
de plaats waar de boerderijen en andere huizen
in het dorp gelegen waren. De plaatsen die niet
onder water zouden komen te staan waren
gering. Paarden en vee moesten daarom ook
weg, daarvan bleven er veel achter in Bergen
op Zoom en omgeving. Klein vee, geiten,
konijnen, kippen, gingen mee, samen met het
allernodigste aan kleren en huisraad. Vooral
eten, want in 1944 was de voedselvoorziening
in het westen al problematisch. Wij werden
gehaald door de gebroeders De Ruiter, die wel
een paar keren de rit maakte naar het eiland.
Met de laatste vracht reden wij zelf mee,
achterin de auto. Wij wisten waar wij terecht
zouden komen, dat was niet voor iedereen zo,
er waren ook mensen die naar onbekende
adressen gingen in het land”.

Met zeven personen trok de familie Snoep, vader,
moeder, Engel, Han en een dochter met haar
man en kind (Van der Jagt) in op Geerweg 1, bij
Adrie en Sjaan Slootmaker, die toen één dochter
hadden. Beide gezinnen hadden een eigen
huiskamer en slaapruimte, de keuken en andere
vertrekken werden met elkaar gebruikt.
Bij Leen Slootmaker aan de Slootweg en bij
Van der Meer kwamen andere familieleden,
waaronder het gezin Den Engelsman. Wat kon
er veel in die tijd!
Inburgeren in Benthuizen, lukte dat?
“Ja hoor, dat ging vanzelf. Van ons gezin ging
niemand meer naar school. Ik ben de jongste
van vijf kinderen, en direct na mijn lagere
schooljaren ging ik werken. Zoals de meeste
jongens in ons dorp, bij mijn vader op het land,
hij teelde aardappelen, uien, bloemen, kortom,
allemaal gewassen waar veel mankracht voor
nodig was, grove tuinbouw zou je nu zeggen.
Als er bij mijn vader geen werk was, werkten
wij op de veiling in St. Annaland die toen, en
ook nu nog, een belangrijke plaats inneemt in
de aardappelen- en uienhandel.
Eenmaal een beetje thuis hier in de omgeving
kregen wij weer contact met Zwaan’s
Zaadhandel, die op Tholen al veel contracteerde
en daarom bekend was voor ons. Met andere
evacués van het eiland, ook wel van Flakkee
(die in Haastrecht terecht gekomen waren),
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1944. De Hoenderweg in St. Annaland onder water.
Achter in de bocht van de weg stond het huis van de
familie Snoep

werkten wij toen weer voor Zwaan, die
contracten had met boeren in deze omgeving.
Ons eerste werk in maart 1944 was uien
sorteren, in de schuur bij Henk Sonneveld aan
de Zegwaartseweg, nu de kinderboerderij.
Daarna het uienzaad uitpoten op het land, bij
Sonneveld en Van Straalen en ook wel bij
boeren aan de Voorweg in Zoetermeer. Het
werken aan de Voorweg werd gaandeweg
minder prettig. Door het voedseltekort trokken
er steeds meer mensen vanuit Den Haag langs
en dat niet alleen, maar vanuit de lucht werd
het gevaarlijk. Er kwamen veel vliegtuigen over
en er werd geschoten.
In het voorjaar van 1945 gingen wij in de
deelbouw (uien en peen), bij Joost van der Eijk.
Bij ons in Zeeland was dat al veel langer
gewoonte, hier kwam het een beetje op gang.
Als wij geen ‘eigen werk’ hadden, was er wel
werk te vinden bij de boeren. Mijn zwager
werkte de hele periode bij Steenwijk, op de
Dijk.
Omdat wij volop meededen in het
arbeidsproces, in Benthuizen kerkten, tussen
veel familie woonden en ook veel bekenden
(her)ontmoetten, waren wij dus echt wel thuis
in deze omgeving”.

De verdiensten gingen door, maar met de
voorraad eten moest verstandig worden
omgegaan, zeker in de strenge (honger)winter
van 1945. Als je in de agrarische sector werkte,
had je wel iets voor op de ‘burgers’. Han weet
alles van bietenstroop maken, stiekem slachten
en olie persen. Ook nog dat hun
wintervoorraad aardappelen, in een putje
achter in de tuin, op zekere morgen foetsie was.
Maar de voorraad werd echt wel weer
aangevuld.
De Zeeuwen moesten evacueren, omdat hun
huis en haard onder water kwam te staan. En
wat gebeurde; in hun nieuwe omgeving werd
ook land onder water gezet en zij werden
opgeroepen om te graven voor de inundatie
van de Hoogeveen.
Van de evacués kwamen er ook wel bij de
‘ondergrondse’, of de Binnenlandse
Strijdkrachten terecht. Ook Han zijn broer was
daar bij en een neef. Een andere neef was al
eerder ondergedoken.
Voor de jongelui was er in die tijd weinig meer
te beleven dan kerkgang en catechisatie. Het
verenigingsleven lag nagenoeg plat.
Opnieuw beginnen
Zeeland was eerder bevrijd dan WestNederland. De achterblijvers konden, zodra het
land droogviel al aan het werk, voordat hun
familie terugkwam. Zeeland moest weer
opgebouwd worden, oorlogsschade vergoeding
werd uitbetaald.
De evacués gingen in de zomer van 1945 naar
huis en haard terug. Ook de familie Snoep nam
afscheid van de vrienden en bekenden die zij in
die anderhalf jaar in Benthuizen hadden leren
kennen en gingen terug naar de Hoenderweg
(‘Oenderwegt’, zoals een Zeeuw zegt). Een
‘Stallandse’ schipper lag in
Leiderdorp en verhuisde hen. Dat
moest wel over water, want de
Thoolse brug over de Eendracht was
bij de bevrijding opgeblazen. Klein
vee hoefde niet meer mee terug, dat
was opgegeten of verkocht.

Han en Sjaan Snoep
thuis in Zoetermeer (Benthuizen)
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Een broer van Han, die ‘achtergebleven’ was op
Sint Philipsland, had al een begin gemaakt met
de schoonmaak van huis en schuren. Het zag er
niet uit, het zoute water dat tot boven de
raamkozijnen had gestaan, had flink
toegeslagen, jaren later was het nog te zien. De
bomen waren kaal of dood, het land moest
extra bewerkt worden. Maar de eerste oogst
was een wonder, ‘het wonder van Tholen’
genaamd. Over het verzilte bouwland werd
een uit Belgie afkomstig soort gips gestrooid en
daarna gerst ingezaaid. Het enige gewas dat
kansen had die zomer en het gaf een geweldige
opbrengst, terwijl dat graan voorheen bijna niet
werd geteeld werd op het eiland.
Ging je al weer snel terug naar Benthuizen?
“Ja,” bevestigt hij, “mijn vader had nog
deelbouw voor dat jaar, en dat moest geoogst
worden. Daarom ging ik in het najaar van 1945
terug om dat werk af te maken. De boer had
aan zijn verplichtingen voldaan, het leveren
van zaad en zo, de arbeid moest ook verricht
worden”. Zo is een Zeeuw, die komt ten alle
tijde zijn verplichtingen na.
Han lag toen ‘in de kost’, weer bij nicht en neef
Sjaan en Adrie Slootmaker en hij ontmoette
Sjaan weer.
Na de oogst ging hij weer terug naar huis. In
1948 kwam er een oproep voor de militaire
dienst en in 1949 werd hij uitgezonden naar
Nederlands-Indië. Inmiddels waren Han en
Sjaan verloofd.
Vice Versa
Na terugkomst uit Indië was het tijd om
toekomstplannen te maken. Tot zijn diensttijd
had hij hetzelfde werk gedaan als vroeger; bij
zijn vader, op de veiling en in de mosselverwerking.

Er gingen nog al wat jongens van het eiland
emigreren naar Canada, Australië, kortom, alles
was in beweging en velen zochten verandering.
Han had geen moeite om te vertrekken en er
was die andere factor, zijn verloofde en die gaf
de doorslag om naar Benthuizen te ‘remigreren’.
“Zo veel verschil was er tenslotte niet”,
constateren beiden, “Zeeland was stiller, meer
besloten maar die verhuizing was echt geen
cultuurschok. Dat daar de dijken hoog liggen
en hier de sloten, daar wen je ook wel aan”.
In 1952 werd er getrouwd en het huis van
mevrouw Van den Dool, de moeder van Sjaan,
werd aangepast zodat het jonge paar daar kon
wonen. Een nieuwe periode was aangebroken.
Behalve op het eigen land, verdiende Han de
kost toch weer in de agrarische sector.
Tenslotte werkte hij nog zeventien jaren bij de
gemeentelijke plantsoenendienst in Zoetermeer.
Met elkaar, ook met hun drie kinderen, hebben
zij de invalide moeder van Sjaan verzorgd.

Nog een laatste vraag, welke gevoelens had je
bij de watersnoodramp in 1953?
“Schrik, want ik weet nog goed wat hoog
water is”, komt er als antwoord. “Ik heb me
ook direct aangemeld als vrijwilliger,
gewapend met een schop ging ik naar
Puttershoek. Maar St. Annaland is wonderlijk
gespaard gebleven, op laag gelegen plaatsen
was wel gevaar, mijn ouders zijn met een
roeibootje ontkomen”.
En zo komt er een eind aan een interessant
levensverhaal van iemand die nog in het volle
leven staat. Met genoegen gaat hij naar zijn
geboorte-eiland, vooral in de zomer, om vanaf
de dijken over de veelkleurige akkers te kijken,
die vol staan met bloemen en andere gewassen.
THUIS is hij op hun huidige adres, waar hij
naast en achter het huis een prachtige tuin
onderhoudt. Samen genieten zij van hun
pensioentijd, hun kinderen en kleinkinderen.
Han en Sjaan, bedankt!
Inge van Eeden Petersman
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