
19e jaargang BENTHUIZER TURFJES december 2009

Historie en toekomst
Excursies (o.a. Pilgrim Museum & St.Pieterskerk)
OP HOOP VAN ZEGEN - Gelderswoudseweg 22
Schipbreuk Z.M. Admiraal Evertsen 1819
Boeren in Benthorn
Uit de archieven

In dit nummer:

“De barre winter van 1941”, ijspret op het ‘wijde gat’ in Benthuizen. Baanveger was Cees van Veen (foto Jac. Vis).

De redactie wenst u
Gelukkig Nieuwjaar



Programma 2010
Water vroeger, nu en later …
De eerste keer in het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. Op 7
april gaan we naar Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem
achter Haastrecht.
Het museum vertelt de geschiedenis van het gemaal zelf en hoe
men in vroeger tijden deze streek -Krimpenerwaard en Lopiker -
waard- bewoonbaar hield met watermolens en later met gemalen.
De actuele- en toekomstproblematiek komt ook ter sprake;
houden we dit steeds dieper wegzakkende land nog droog? Zijn
we hier over 250 jaar nog?
De kosten van deze excursie
bedragen €12,50 per persoon, van
tevoren te betalen op de bank -
rekening van de HKB (zie onder).
We vertrekken om 09.00 uur vanaf
Het Molenhuis.
Na het bezoek aan het museum
gaan we weer met elkaar ‘ergens’ lunchen (voor eigen rekening).

Dagtocht
De boottocht van Leiden naar Delft afgelopen zomer was een
succes, voor herhaling vatbaar.
Op 11 augustus gaan we iets verder van huis. De boottocht

begint en eindigt in Drimmelen, met
een tussenstop bij slot Loevestein.
Aan boord maken we gebruik van
een uitgebreide lunch.
In en bij het slot kunnen we op eigen
gelegenheid rondlopen en onderweg
luisteren naar de verhalen over het
kasteel, de omgeving, Hugo de
Groot en Elsje.

Opgeven voor de dagtocht kan tot twee weken voor vertrek. De
kosten bedragen €48,75 per persoon, inclusief vervoer
Benthuizen-Drimmelen v.v. en de lunch. Ook weer van te voren
te betalen op de bankrekening.
We vertrekken uiterlijk 08.00 uur vanaf Het Molenhuis.

De derde zwerftocht
Plannen voor oktober of november zijn nog in de maak. Het zal gaan
richting het Zuid-Hollands veengebied, omgeving Nieuwkoop.
Nader, meer uitgebreid nieuws, volgt te zijner tijd.

Voor alle excursies geldt:
Opgeven bij Adri en Ries Havenaar, telefoon 079 331 35 80 of
e-mail HAKA@12MOVE.NL en betalen op bankrekening 307.25.64.13
van de Historische Kring Benthuizen, onder vermelding van
datum van de excursie.
LET OP: altijd opgeven voor deelname, ook als u gewend bent
mee te gaan.

Adri en Ries
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Zwerven door de regio



Welkom nieuwe leden
30 april 2009: Koninginnemarkt. Onze vereniging was
present met twee kramen. Een daarvan was bezet door
de Winkel van Sinkel en de tweede was de
promotiekraam met onder andere een fotowedstrijd.
Het succes van onze aanwezigheid blijkt uit de
aanmeldingen van nieuwe leden. Ter gelegenheid van
die feestdag ontvingen zij onze cd-rom van de
Benthuizer Turfjes van 1991 tot en met 2008.
Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden en wij
begroeten hier dan ook totaal elf nieuwe HKB-ers.
Uit Benthuizen:
A. Bregman, A.C. Bremmer, H. Endeveld, 
M.C. de Heijer, M. Laban, mevrouw L. Noorland-
Bregman en P. Verhoeven.
Uit Zoetermeer:
A.van Driel en mevrouw R. van der Wees-Havenaar.
Uit Boskoop C. Vermeulen en uit Nieuwe Tonge 
D.W. Exalto. 

Terugblik op het jaar 2009
- Op 10 januari werd in aanwezigheid van Thomasvaer

en Pieternel de traditionele nieuwjaars receptie
gehouden. 

- De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op
27 maart. Ries Havenaar en Marcus Pos werden door
de vergadering verkozen tot bestuurslid. De functie
van voorzitter is nog steeds vacant.
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
E. van Driel-Huurman, M. Havenaar, A.C. ’t Jong. 
M. Pos, C. van Veen en P. van Vliet.

Het Molenhuis
- Open Monumentendag 2009 op 12 september werd

groots gevierd. Het thema van Monumentendag was
“Op de kaart”. Dat thema gebruikten wij als titel
voor onze tentoonstelling Benthuizen op de kaart gezet.

De heer C. de Best, wethouder in gemeente Rijnwoude
opende de tentoonstelling ’s morgens om 11.00 uur en
sprak daarbij zijn waardering uit voor het werk van onze
vereniging. In de vorige Turfjes staat een uitgebreide
toelichting op het beeldverhaal van de turfwinning die
enkele eeuwen geleden in Benthuizen en omgeving
plaatsvond en hoe ‘Benthuizen op de kaart is gezet’.

- Nationale Archievendag was op 17 oktober en wij
deden ook een greep in onze archieven en plaatsten
verschillende akten en documenten in een vitrine in
Het Molenhuis. 
Het thema van deze dag was Oorlog en Vrede. Dit
thema, toegepast op Benthuizen was de rode draad die
liep door de powerpointpresentatie in Het Molenhuis.

Open huis in de oudheidkamer en de winkel
- Een gezellige dag in kerstsfeer op 19 december, van

10.00 tot 17.00 uur. Een praatje met oude bekenden,
de traditionele chocolademelk, glühwein, en ook het
gewone kopje koffie of thee of frisdrankje met tulband.
De laatste kans om de tentoonstelling te bekijken. 
Ook in de winkel cadeautjes en lekkernijen voor de
feestdagen.
De oudheidkamer en de winkel zijn gesloten op
26 december en 2 januari. Vanaf 9 januari 2010 bent u
weer welkom op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Misschien is er dan weer iets nieuws te zien?

Start in 2010
- Wij nodigen u uit voor onze nieuwjaarsreceptie op

vrijdagavond 15 januari om 20.00 uur in gebouw De
Bron, naast de Hervormde Kerk.

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar.
Met vriendelijke groet, het bestuur. 

Van de redactie
Terug naar het Turfje van augustus 2009, naar pagina 13.
- In het artikel van Loek van Driel staat in de linker

kolom een fout. Daar moet staan dat Van Hoeven in
Andel woonde naast Loek zijn collega, André de
Groot.

- Op pagina 14 staat in de rechterkolom dat Margaretha
één kind had. Dat is anders: Jan en Adriana hadden
één kind, een dochter die Margaretha heette. 

- Op pagina 15, bijna onderaan in de rechter kolom
staat een datum verkeerd. Het moet zijn “den 18e
september 1818”.

Onze excuses hiervoor.

Nu iets persoonlijks.
Mijn functie van eindredacteur is vanaf heden vacant.
Ik heb meegewerkt van medio 1996 tot en met nu, het
derde nummer van de 19e jaargang. Totaal zijn dat
49 edities geweest. Ik heb door dat werk leuke
contacten gehad. In die periode is ons blad gegroeid
van ongeveer 8 tot en met 16 pagina’s. Hartelijk dank
aan alle leden die hun bijdrage daarvoor hebben
geleverd. Ik hoop dat iemand zich inzet om daarmee
door te gaan.

Met vriendelijke groet,
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Bestuursmededelingen



Historie en toekomst
Jacques Niestadt
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Het is al weer ruim twintig jaar geleden dat een aantal
Benthuizenaren een belangrijk initiatief nam. De
interesse in de geschiedenis van hun woonplaats
leidde tot de oprichting van de Historische Kring
Benthuizen. Een vereniging die thans zo’n 450 leden
telt.
In de loop der jaren heeft de Kring zijn bestaansrecht
bewezen. Dat kan iedereen beamen die wel eens Het
Molenhuis is binnengelopen. De prachtige stijlkamers,
waarin men zich jaren terug in de tijd waant, wekken
de bewondering van alle met historisch besef begaafde
belangstellenden. Maar het zijn niet alleen de in de
oudheidkamer bijeengebrachte collecties waarmee
getracht wordt het verleden levend te houden. Even
waardevol is de Geschiedenisbank Zuid-Holland
waarin de Kring deelneemt; een groeiend bestand van
feiten en omstandigheden uit het verleden waaruit
oude herinneringen geput kunnen worden. Dat geldt
ook voor de genealogische verzameling en het
fotoarchief. Befaamd zijn ook de tentoonstellingen die
regelmatig plaatsvinden met steeds wisselende
onderwerpen van oudheidkundige aard. Ook tot de
kringactiviteiten behoren de met enige regelmaat
georganiseerde excursies en ledenavonden waar
interessante thema’s aan de orde komen. En natuurlijk
mag in dit rijtje niet het driemaal per jaar
verschijnende blad met geschiedkundige
wetenswaardigheden ontbreken, de Benthuizer Turfjes
met bijdragen van (oud)-Benthuizenaren en anderen
met kennis van de geschiedenis in de regio.
Een veelheid van taken en diensten dus die de inzet
van vele tientallen vrijwilligers vergt.
Enthousiastelingen die uitstekende resultaten boeken
bij het onderhoud van Het Molenhuis en het runnen
van de daar gevestigde winkel. Die ook voortdurend
met nieuwe plannen komen zoals bij voorbeeld de
opening van een eigen website. Het zijn de mensen
die de Kring tot grote bloei brengen.

Maar tegelijk ligt er een niet gering gevaar op de loer.
Grote bezorgdheid dient zich aan bij de vraag hoe de
continuïteit van de Kring te waarborgen. Er is een
bedreiging voor dat voortbestaan die is gelegen in de
weinig harmonische leeftijdsopbouw van de
medewerkers.
Zeer velen onder hen hebben de zeventigste verjaardag
al lang achter zich. Verjonging van het team is derhalve
geboden anders valt te vrezen dat de Kring geen lang
leven meer beschoren is. Het 25-jarig jubileum over
enkele jaren zullen we nog wel met elkaar kunnen
vieren. Maar als er geen verandering komt in de
situatie zou de Historische Kring Benthuizen korter of

langer nadien zélf wel eens historie kunnen worden.
Om dat te voorkomen is het zaak nieuwe en vooral
jonge vrijwilligers te mobiliseren. Er is grote behoefte
aan mensen met kennis en ervaring in de digitale
wereld, met redactionele vaardigheid en vooral aan
kader, met name voor de bezetting van de
bestuurszetels. Dit is een zaak die ons allen aangaat.
Een vereniging kan niet verder als er onvoldoende
inbreng is van de leden en vandaar het dringende
beroep op u allen: Laat de Kring niet doodbloeden.
Deze oproep geldt uiteraard voor een ieder, mannen
en vrouwen. De ervaring in omliggende gemeenten
met verenigingen die een soortgelijk doel nastreven
als de onze leert, dat met name vrouwen heel creatief,
deskundig en geanimeerd met de onderhavige materie
kunnen
omspringen.
Dames, laat ook
uw stem horen.
En voor
allen, wees
niet bang
voor een
hiaat aan
kennis, alles
is te leren en
bovendien
kan in
cursussen
worden
voorzien.

Elders in dit blad kunt u lezen dat Inge van Eeden
Petersman, die zeer veel werk verzet voor de
vereniging, een deel van haar taak, het eindredacteur -
schap van de Turfjes beëindigt. Hier ligt dan ook
meteen een acuut pijnpunt. Welke man of vrouw is
bereid deze taak per onmiddellijk over te nemen? In
deze functie gaat het er in de eerste plaats om
verzamelde kopij te beoordelen en van een
eindredactie te voorzien en waar nuttig en nodig ook
zelf een wetenswaardige bijdrage te leveren.
Belangstellenden voor deze, maar ook voor andere
functies wordt verzocht contact te zoeken met Marcus
Pos, waarnemend voorzitter of met een van de andere
bestuursleden.
Persoonlijk gaat mij het wel en van de Kring zeer aan
het hart. Met mijn leeftijd van 75 jaar is het, om boven
vermelde reden, niet verstandig zelf een
(bestuurs)functie in overweging te nemen. Maar een
desbetreffende oproep aan jeugdiger leden ondersteun
ik van harte.  



Begin 2008 heeft het duo Adri en Ries Havenaar de
excursies georganiseerd. Daarmee hebben zij het stokje
overgenomen van Inge van Eeden Petersman, die al
enkele jaren de excursies daarvoor organiseerde.

Inmiddels heeft het illustere duo al acht excursies
georganiseerd. Steeds met een educatief karakter
waarbij de nadruk op de historie lag.

7-04-2008 Kaasboerderij Hoogerwaard in Ouderkerk
aan den IJssel

28-05-2008 de Synagoge in Leiden
24-09-2008 Simon van Gijn in Dordrecht
3-12-2008 Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel
8-04-2009 Streekmuseum Reeuwijk
3-06-2009 Baggermuseum Sliedrecht

13-08-2009 Varen over de Vliet
11-11-2009 Pilgrim museum en de Pieterskerk in Leiden

Het is jammer
als u er niets
van weet, want
dan bent u niet
mee geweest.
Het was steeds
de moeite
waard. Zeker
de laatste
excursie naar
het Pilgrim
museum en de
Pieterskerk in
Leiden.

Zoals
gebruikelijk
vertrokken we
met een aantal
auto’s vanaf de
molen naar
Leiden. De
route was goed
aangegeven,

zodat iedere chauffeur op eigen houtje de weg naar de
parkeergarage kon vinden. Het plan was eerst te gaan
lunchen bij het restaurant De Burcht.

Na de lunch is het gezelschap in twee groepen
verdeeld omdat het Pilgrim museum maar een
beperkte capaciteit heeft. Met 15 personen is het
huiskamer museum echt vol. Eén groep onder leiding
van Adri en de andere ging met Ries mee.

Onze Pilgrim museum gids, de heer Jeremy Bangs

De groep van Adri ging eerst naar de Pieterskerk en
daarna naar het Pilgrim museum, waardoor er voor
Ries niets anders overbleef dan de tocht in omgekeerde
volgorde te doen. Schrijver deze was ingedeeld in de
‘Ries’groep.
Ries waarschuwde wel tevoren, dat de rondleider in
het Pilgrim museum graag had dat er vragen werden
gesteld omdat hij niet goed wist waarover te vertellen.
Dat bleek achteraf absoluut niet nodig te zijn. De heer
Jeremy Bangs vertelde ongevraagd meer dan wij aan
vragen konden bedenken. Ik ga hier niet in op het
verhaal want de historie van de Pilgrims en
samenhang met de stad Leiden is in de Benthuizer
Turfjes van augustus 2009 voldoende uitvoerig
behandeld.

Na het Pilgrim museum ging de groep wandelend
naar de Pieterskerk. Ries had zich terdege voorbereid
en fungeerde deze keer als gids. Ook hier weer, van
alles te vertellen over deze kerk, maar je moet het met
eigen ogen zien. 
Wilt u toch meer weten over dit kerkgebouw waaraan
gebouwd is sinds 1390 dan kunt u bij de VVV van
Leiden terecht.

Na afloop troffen de beide groepen elkaar weer in
restaurant De Burcht voor een afsluitende borrel.

De volgende excursie wordt gehouden op 7 april 2010,
naar het gemaal De Hooge Boezem in Haastrecht. 
Lees pagina 2 van dit blad.

U hebt alleen maar spijt als u niet meegaat.
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Excursies
Ap de Ruiter
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“OP HOOP VAN ZEGEN”
Gelderswoudseweg 22
Inge van Eeden Petersman

“Gelderswoude nu echt woonplaats”, kopte de krant nog niet zo lang geleden. “Nu”, staat er
nadrukkelijk. Was dat dan eerder anders? 
Ja, maar in de praktijk niet echt. Het buurtschap Gelderswoude valt onder de gemeente
Zoeterwoude. Maar de inwoners voelen en voelden zich altijd Gelderswoudenaars, daar wonen
zij en niet elders. 
De gemeente Zoeterwoude heeft nu in het bevolkingsregister vastgelegd dat op de documenten
van de inwoners van het buurtschap als woonplaats Gelderswoude staat. Ook is er een eigen
postcode vastgesteld.

Van de circa honderd inwoners is een groot deel op
Benthuizen georiënteerd voor hun boodschappen, kerk
en school. Bij die inwoners behoren van oudsher de
bewoners van boerderij OP HOOP VAN ZEGEN, vanaf
de Slootweg rechtsaf de brug over het ‘Geldersou’ in
en dan de eerste boerderij links, over het water.
Daar woont de familie Schipper en daarvoor hun
ouders, Wim Schipper en Leny Buijs, die nu aan de
Dorpsstraat in Benthuizen wonen. 
Leny is op de boerderij geboren en ook haar zusjes
Adrie, Hennie, Plonie, Willy en Corrie, allemaal
dochters van Piet Buijs en Apolonia Bos. De
familienaam Buijs komt  al heel lang voor in
Gelderswoude. De boerderij naast OP HOOP VAN
ZEGEN is het stamhuis.

De boerderij is van grote betekenis geweest in de
laatste oorlogsjaren 1940-1945. De ‘B.S.’, Nationale
Binnenlandsche Strijdkrachten, afdeling Zoetermeer/
Benthuizen, had daar een basis. Wist iedereen dat?
Niet iedereen, maar toch was het hier en daar wel
bekend maar zwijgen was het devies, ook in het gezin
met nog kleine kinderen.
Leny is de oudste en zij ging nog naar de lagere school
in die tijd, de jongste, Corrie, is pas aan het eind van
de oorlog geboren.

Leny, heb jij herinneringen aan die tijd?
“Het was altijd druk en geheimzinnig in huis, veel
mensen op het eten en steeds weer anderen. Mijn moeder
kookte grote pannen eten, er waren steeds onderduikers.
Dat er buiten en in de stal, schuren en barg wat gebeurde
wisten wij als oudste kinderen wel maar wij hadden de
pin op onze neus gekregen dat we overal over moesten
zwijgen. Alles was ‘gewoon’. Na de oorlog ontdekten
we schuilplaatsen, een lege gierkelder, een gat onder het
hooi en stro in de barg, allemaal schuilplaatsen. Ook aan
opa en andere familie mochten wij niets vertellen.
Onze boerderij was van oudsher een veehouderij maar
in de oorlog werd er land ‘gescheurd’ om onder
andere graan op te telen. Als de dorsmachine dan
kwam om te dorsen, ging de ophaalbrug omhoog, 

Vader en moeder Buijs met vijf dochters
(Corrie was nog niet geboren).

want er waren zoveel mensen op hongertocht en het
was onmogelijk om die allemaal op het erf te laten.
Dat was trouwens bij alle boeren zo, er was ook
controle bij het dorsen. Men mocht niet zo maar graan
weggeven of verkopen. Aan het eind van de oorlog
moest mijn vader onderduiken en stond mijn moeder
er alleen voor. Ons werd verteld dat hij een ‘poosje
weg was, maar het heel goed had op zijn logeeradres”. 
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Wij hadden dan geen vragen meer, mijn moeder zei
dat en dat was voor ons voldoende. Een neef kwam
om mijn moeder te helpen op de boerderij.
Er kwamen ook wel Duitsers die vermoedden dat er
wat gaande was bij ons. Maar het is steeds goed
afgelopen. 
In de drukke huishouding werd wel hulp geboden. 
Er kwamen wel eens nichtjes helpen en een tante uit
Rotterdam was ook veel bij ons.
Toen de oorlog over was, leek alles weer gewoon te
worden. Maar al vrij snel daarna werd mijn vader ziek.
Hij kreeg t.b.c. en is in 1948 overleden. Dat is een
moeilijke tijd geweest.
Toen ik van de lagere school kwam, ging ik meteen
helpen op de boerderij. De koeien melken en ander
boerenwerk en zo kon ik moeder goed bijstaan.
Wij, Wim en ik, zijn ruim vijftig jaar getrouwd en na
ons trouwen is mijn moeder met mijn zusjes in
Zoetermeer gaan wonen en wij op de boerderij. In ons
gezin zijn vijf kinderen geboren. De geschiedenis
herhaalt zich steeds weer, en zo woont onze zoon nu
met zijn gezin op de boerderij en zijn wij in de Dorps -
straat komen wonen.”

Een van die nichtjes die ‘wel eens kwam helpen’ gaf
de aanzet voor dit artikel. Wil Verheul-van den Akker
uit Alphen aan den Rijn gaf ons (red.) een gedicht op
rijm over de gebeurtenissen in de oorlog op de
boerderij van Buijs, geschreven door mevrouw
C. Dijkshoorn-van Duin.
Corn. van Duin, zo luidt haar meisjesnaam, was een
nicht van mevrouw Buijs, bijgenaamd ‘de kleine
tante’. Zij woonde in  Rotterdam en was tijdens en
kort na de oorlog veel bij haar familie in Gelderswoude.
Zij kende blijkbaar veel van de mensen die daar een
rol gespeeld hebben en na de oorlog heeft zij, wellicht
met hen samen dit opgesteld. Het gedicht is bij meer
familieleden bekend.
Veel gebeurtenissen die daarin staan, komen bij onze
oudere lezers wellicht bekend voor, zoals de dropping
van wapens. De ‘pakketten’ die bij de B.S. terecht
moesten komen om voorlopig te verstoppen. 
Wij plaatsen het gedicht in de originele staat zoals het
geschreven is en gaan niet verder in op het gebeuren,
de oorlog en de activiteiten van de B.S. Dat kan een
heel ander artikel worden, waarvoor wij auteurs
oproepen! Nu gaat het over het leven op de boerderij
in Gelderswoude, in de laatste jaren van de oorlog:

“Op hoop van zegen!

Het vaderland in nood!
Wie kon die klacht doorgronden?
Toen op den 10den Mei van 40’ in den nacht,
Des vijands legioenen
Op Neerlands bodem stonden.
En t’ weerloos volk bedreigde
Meedoog’loos onverwachts?
Hoe fel is t’ land bestookt,
Haar dorpen, hare steden,
Het behoort gelukkig thans
Tot het donkere verleden;
Maar toch; wie denkt er niet
Aan t’ vreeselijk bombarderen
Vooral van Rotterdam
Tot zelfs ná capituleren.
Was zij niet veilig meer;
De oude Maasstad is
Vervallen, half vergaan
Tot eene wildernis.
Al hopen wij zij zal
Weer uit haar puin verrijzen
Wij zullen nooit genoeg
Des vijands doen, misprijzen!
En zouden wij van nog meer
Dan deze gruwelen spreken?
Van oorlogswee en smart,
Ons zou tijd en plaats ontbreken.
En daarom willen wij,

Met dankbaar blijde harten,
Gedenken hoe God hielp,
Verloste uit alle smarten.
Hoe Hij ons heeft gebruikt
Om mede te verlossen,
Het land uit hare nood.
En deed ons heur lasten torsen.
Ons land kon slechts gered
Hersteld langs veld en wegen
Alleen wanneer er leefde:
De leus: Op hoop van zegen!
Hoort daarom heden toe
Hoe het de onzen mocht gelukken
Zich vrij te maken van
Het geweldig onderdrukken!

Ook onze woonplaats:
Het landelijk Benthuizen
Zoo rijk aan polderland
Aan molenwerk en sluizen,
Heeft het bevrijdingsplan,
Met velen hooggehouden,
Door jonge mensen die
Steeds werkten en vertrouwden!
De boerderij van Buijs
De spreuk: Op hoop van zegen,
Heeft zeker hooge waarde,
En veler roem verkegen:



Ja stellig kan Piet Buijs,
U allen veel verhalen
Van al wat is gebeurd
In dien benarden tijd.
Ik neem voor hem het woord,
Ik doe het zonder dralen,
U zeggen hoe hij immer
Tot helpen was bereid!
Zoo kwam er op een middag
Bij hem eens een mijnheer
Een dapper strijder was hij
Zoo leerde hij hem kennen,
Hij noemde zich maar Ap,
Ik zeg het tot zijn eer,
Zij leerden als van zelf
Zich aan elkaar gewennen.
Piet Buijs schonk hem een kalf
Om in der armen nood
Van het Nederlandsche volk,
Dat eerlijk te verdeelen.
En Ap volbracht die taak
Al was ’t gevaar ook groot,
Dat Duitsche wacht met hem
Zou hand’len als met velen.
Twee honderd tachtig menschen, uit
Verschillenden gezinnen,
Genoten van die daad
Zo edel goed en groot.
Voorzeker hier mag Ap, wel ieders hulde innen
Niet minder ook Piet Buijs
Die hem het kalf aanbood!

Eens op een morgen kwam
De knecht wat haastig kloppen,
Een vliegtuig neergestort,
Baas laat ons even stoppen
Bij Slotenmaker ligt het
Wat nieuws zal dit wel geven?
Kom spoedig bij de hand
Er valt iets te beleven!
De baas dacht eerst: och kom:
Het ligt goed hoor, dat gevaarten,
Is elk wat wils aan vleugels,
Aan schroeven en aan staarten,
Maar plots’ling flits iets anders 

door het hoofd
Een Engels gewond piloot
Is soms van hulp ontroofd:
Kom laat ik spoedig gaan
Licht kan men hulp verleenen,
Zoo nodig hem verbergen,
Achter stroo of zand of steenen!
Zoo kwam Piet in zijn stal
Wat toen zijn oog ontwaard?
Machinegeweer, pistool
Menutie onvervaard

Het lag daar uitgestald,
Als zou het zeer logies wezen,
Als had men niet het minste
Te duchten of te vreezen!
Weg met dien rommel jongens
Zegt Piet: wees toch verstandig
Straks komt de Duitsche wacht
Die maakt het ons afhandig.
En wat het ergst zou zijn,
Voor mij en jelui allen,
Je gaat nog tegen den muur,
Als je in zijn hand moest vallen.
En Ap de commandant
Heeft  toen dat was gebeurd !
Tegelijkertijd menutie
En wapens afgekeurd!
Dus stopten zij alles vlug
In de berg; onder stroo en balken
En konden nog bij  tijds
Den Duitscher toch verschalken.
Toen gingen zij met elkaar
Naar Slotenmaker henen,
Om zoo het noodig bleek
Wat hulp daar te verleenen.
Bij de Engelsman, een Duitsch piloot
Lag daar als zwaar gewonde
Een versplinterd vliegtuig
Eén man nog dood,
Was hetgeen zij aldaar vonden.
Gevaarlijke dingen, werden spoedig verstoken
Gevaarlijke mannen, zijn ondergedoken.
Want weet u, Piet Buijs wist op zijn erf
Voor goede schuilplaats te zorgen.
Onderaardsche gangen in de berg met het stroo
Onder zandgewelven kan heel wat geborgen!
Zo ziet gij op die boerderij
Is heel wat voorgevallen.

De BS na de oorlog in Benthuizen.
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De commandant had Buijs gevraagd,
Zijn zolder tot oefening voor allen.
Om met zijn mannen als de tijd
Van strijden daar zou wezen,
Zij grondig dan zijn voorbereid
Geen vijand te zullen vreezen.
Ook dat werd al weer toegestaan
Zoo gebeurde het in die dagen
Dat een zolder gevuld met stroo en graan
Zelfs met huisraad moest leeg gedragen.
Gij ziet in uw gedachten al
Buijs, met zijn mannen sjouwen
En zweten om maar juist op tijd
De voorraad op te stouwen.
Van 1 uur middags, tot s’ avonds acht,
Vóór het oefenen der soldaten
Was alles netjes weggebracht
Naar de schuren, holen of gaten!
Nu het ging uitstekend, de commandant
Liet nauwkeurig zijn mannen marcheren.
Er verdwaalde weleens een kogel, en zie
Dat kon nog al wat deeren.
Twee koeien ondergingen een droevig lot,
Die hadden een paar kogels gekregen.
Eén in de rug, de ander in de buik viel een schot
Daar kon moeilijk toch van gezwegen.
Wat schelen die beesten zoo werd er gevraagd:
Zij zijn zoo dik en willen niet eten.
De veearts werd om advies uitgedaagd
En heeft van zijn kunde zich gekweten.
Niet te min, als Buijs uit het land kwam naar huis,
Ging zijn vrouw al reeds hem tegen
En zei: Zeg Piet één koe is er dood
Er is ditmaal wel wat aan gelegen.
Maar Piet ging naar Ap, naar Rien en zoo voort,
Die zaten er al te converseeren.
Het is gedaan met dat doode beest hoe het hoort
Zoo’n zaakje naar wensch te doen keeren.
En Ap, als altijd commandant
Van goeden wil en gemoeden
Zegt ridderlijk, Piet 
Maak jij je maar geen zorg
De koe gaan we na de oorlog vergoeden.
Dus hulde aan den commandant
Ap zegt gaat gebeuren.
Zo viel er van zijn handelwijs
Ook nooit iets af te keuren.
Maar nu, wat met die doode koe
Waar zouden zij die slachten?
Waar anders immers dan bij Buijs,
Kan men het anders verwachten?
En s’avonds kwam dus Vollebregt  
Voor het slachten met zijn knecht.
En de jongens moesten marcheeren
Die deden zij nu niet door de stal
Maar over de voorzolder keeren.

Zodat de slachters terwijl zij werkten
Niets van de geheime soldaatjes merkten.
Het in der haast geslachte vleesch
Werd naar Zoetermeer gebracht.
En zoo scheen die gebeurtenis
Volstrekt niet meer verdacht.

U begrijpt geachte vrinden,
Onze jongens en Piet Buijs
Wisten steeds elkaar te vinden
Geraakten met elkander thuis.
En was het: mogen we dit eens gebruiken
Dan weer: kunt u dát eens voor ons doen
En wij willen het eerlijk zeggen
Nimmer wrong bij hem de schoen.
Altijd waren er mogelijkheden.
Piet Buijs stond bij, met raad en daad.
Waarom hij sinds het groot gebeuren
Bij ons in hooge achting staat.
Ook zijn vrouw, een woord van hulde,
Is aan haar niet ongepast.
Haar goede zorg voor kost’lijk eten,
Wat heeft zij er velen mee verrast.
Zij deelde in de moeilijkheden
Stond aan de zijde van haar man,
Als echte dappre Hollands vrouwe
Die handelen wil, en zwijgen kan!

t’ Werd Paschen en, u weet het allen,
De bevrijding kwam in t’zicht
Dies moesten door een groote oefening
De jongens weer eens afgericht
Ja, wij werden al zoo dapper
En brutaler in ons doen
Midden op den dag ging alles
Zich naar Buijs ter schoole spoên.
t’Gaf zelfs opspraak bij de buren
Die zeiden: wat heeft Piet aan de hand
Zeker zijn wel dertig fietsen
Vanmiddag bij hem aangeland.
Nu het was ook wel gewichtig
De laatste oefening naar men hoopt.
Maar toch óók nog steeds gevaarlijk
Hoe meer het naar het einde loopt.
Dat bleek wel, want een droef gebeuren
Waar ieder onzer wel van schrok
Greep plaats, een commandant gesneuveld.
In onzen kring een groote schok.
Op hoop van zegen; er gleed een schaduw
Hierdoor op onze boerderij;
Want Piet Buijs ik moet het zeggen
Kwam van een zenuwschok niet vrij.
De commandant had aangeraden:
Duik maar onder beste vrind:
Waarop hij in de Weipoort spoedig
Een veilig goede schuilplaats vind.



Eerst werd nog even afgesproken
De pakketten vooral op tijd
Hier of daar te verbergen
Waartoe men dadelijk was bereid.
Waar die zijn terecht gekomen?
Weet men wel in onze groep
Ik maak hiervan nu in ‘t bijzonder
Liever niet een groot geroep.
Men heeft toen ook nog met een viertal,
Gezworven in het polderland
Of daar soms ook een schuit zou liggen
Ter verberging aan den kant.
Zoiets was echter niet te vinden
En het gebeurde dan alzoo
Dat ons viertal nog terecht kwam
Bij een boer, en in zijn stroo.

Zoo kwamen steeds de dagen nader
En daarmee het bevrijdingsuur
Wat was er veel gezwoegd, gezworven
Op t’erf, op zolder in stal en schuur
Ja tot onder den grond toe is er
Menigmaal gevaar ontvlucht
Altijd moest het: Op hoop van zegen
Zoo ging het voort voor niets beducht.

Men kan zich denken, met vreemde menschen
Aan personeel en zoo al meer
Dat was voor Buijs wel angstig werken,
Verraad sluipt dikwijls heen en weer.
Vriend Buijs heeft ook nog met twee and’ren
In de Weipoort gelogeerd.
De vierde nacht werd opgeroepen
Dus ieder was gealarmeerd.
t’ Werd erg druk en meer gevaarlijk
De Duitschers hielden de woning in t’oog
De jongens zaten daarachter te eten
Terwijl de commandant weer goed overwoog.
Alle wapens weggeborgen
Alle jongens snel verspreid.
Dank zij commandants handig bevelen
Gebeurde het ordelijk, en netjes op tijd.
Enkele jongens gingen, stekelen steken
Anderen schoffelen en zo voort
Maar stekeligheid aan die stekelige Duitsers
Die groeiden bij onze jongens in soort.
Zij wilde nimmer capituleeren
Buijs had immers ook gezegd:
Vooral niet voor de Duitscher werken
Dat kost je leven als er wordt berecht.
Al waren te Zoetermeer ook twee slachtoffers
gevallen
De jongens deinsden niet terug.
Piet is nu trotsch op het dappere groepje
Dat komt ook nog gaarne over zijn brug.
En hij zelf is wederkeerig

Aan Ap en zijn troep gehecht.
Ze mochten samen zegevieren
Trotsch veel gevaar, dat moet gezegd.
Zijn jongens lusten ook nog gaarne 
Het eten van de boerderij
Wel zijn zij verplaatst nu naar Benthuizen
Maar dat lekkere eten, hoort er nog bij.
Alles mocht zoo goed verloopen
Zelfs de kindren werkten mee
Onbewust tot aan het einde
Van den strijd tot aan den vreê.
Als opa Buijs nog eens probeerde
Uit de kleine kindermond
Iets te hooren of te weten
Van wat gebeurde op Vaders “grond”,
Dan stuitte bij de kleine zwijgsters
Alles op een antwoord af,
Waar hij niet wijzer van kon worden
En wat hem geen voldoening gaf.

Een dag of wat na de bevrijding
Werd de familie Buijs verrast
Door een troepje dappere Canadeezen,
Dat kwam zijn erf op, zeer gepast.
Zij brachten hem een serenade
Echt mooie, montere muziek
We wilden dit even memoreeren
In deêz dichterlijke rubriek
Commandant Perk, deed voor het groepje
Het woord in eene frissche spiets.
Jammer dat Buijs zelf niet thuis was
Hij hoorde dus van dat alles niets.
Maar het mocht hem toch wel streelen
Dat hij in deze groote tijd,
Veler achting heeft mogen deelen
Hem zoveel goeds werd toegezeid.
Ook uit dankbaarheid van al de jongens
Der N.B.S. zoo welgemeend en frisch
Een witte Hortensia die in de kamer,
Waarlijk een versiering is.
Met blijdschap is die stille hulde
Door de familie Buijs aanvaard,
En ik wil het nog eens zeggen,
Die menschen zijn het dubbel waard.
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Alle eer aan alle helpers,
Voor t’ Vaderland in diepen nood,
Maar boven alles Gode eeren,
Die ons zijn steun en krachten bood.
Moge het: Op hoop van zegen,
Voor Buijs, zijn vrouw, zijn kinderschaar,
Voor ons allen waarheid worden,
Een maal in t’ hemelsch jubeljaar.
Hebben wij op hoop van zegen
Saamgewerkt met goeden moed
Dan zeg ik: Den Vaderland getrouwe
Blijft gij, blijf ik tot in den doet!”

Bevrijdingsoptocht:
bewoners van Gelderswoude, Piet Buijs op de bok.

Waarschijnlijk hadden ook de ‘jongens’ van de B.S.
met het gedicht te maken, want op de laatste pagina is
een zin afgedrukt: “Handtekeningen van de B.S. te
Benthuizen” en een (onleesbare) handtekening.

Wij vervolgen de laatste reis van de Admiraal
Evertsen met Jan aan boord
Vanuit de straat Soenda begon de reis met
aanhoudende ongemakken. Het begon met een
wekenlange ongunstige wind, alle ochtenden
landwind en tussentijds valwinden, zodat het schip
niet vooruit te branden was. Uiteindelijk kwam het
schip ‘in het ruime sop’ waarbij nog weer twee ankers
werden verspeeld. Tussen de eilanden Celebes en
Crascatao werden de zeilen vol gehesen en spoedig
verwijderde de Admiraal Evertsen zich van Java.
Doch hoe verder van land hoe sterker de zuidoost
passaat. Doordat de zee dwars inkwam, werkte het
zwaarder en het scheen of bij iedere golf de boven bouw
van het schip meer overhelde dan de ouderbouw.
Ver Heull had zijn verontrusting hierover kenbaar
gemaakt doch hij werd van alle kanten gerustgesteld.
“ Maak je geen zorgen officier, op de heenreis was het
ook zo”. 
Maar het ‘werken’ van het bovenschip was de oorzaak
dat de steunpunten van het tuig meegaven in plaats

van het strak hielden. Iedere slingering van het schip
deed reeds het ergste vrezen en alle voorzorgen om
het vast te zetten waren vruchteloos.
Na tien dagen op zee brak van het fregat de grote
steng en de tegenspoeden begonnen zich in het
kwadraat te vermenigvuldigen. 
Drie dagen later werkten reeds alle pompen, doch in
weerwil van de pompen -die met mankracht bediend
werden- , nam het water hand over hand toe.

Pompen of verzuipen
Alles werd nu in werking gesteld, zodat officieren en
passagiers, ja zelfs de meevarende staatsraad om
beurten stonden te pompen en meewerkten om het
schip drijvende te houden. 

Entre nous: Stelt u zich voor dat Balkenende, Bos en
Rouvoet aan het pompen worden gezet om het vlaggeschip
‘de B.V. Nederland‘, drijvende te houden; vandaag de dag
kunnen we ons dit voorstellen, alleen de pompen
aanschouwen wij in ‘andere gedaantes’.

De schipbreuk van het vlaggeschip der Koninklijke
Marine de “Z.M. Admiraal Evertsen” in april 1819 
Vervolg op “Jan van Halewijn op de rede van van Soerabaja” 
in de Turfjes van augustus 2009
Wim van der Knaap

Jan van Halewijn verlangde naar huis, naar het vertrouwde Benthuizen, naar de Dorpsstraat en
naar zijn vrouw, dochter en nieuwe schoonzoon. Na vier lange jaren van zieken troosten werd
het tijd om naar huis te gaan. 



De spuigaten konden al het water niet meer verwerken,
waardoor emmers werden ingezet om het overtollige
water overboord te kiepen. Men vermoedde dat voor
in de boeg het lek zat doch wat men deed, niets baatte.
Het sterk slingerende schip schokte bij elke golf met
een gekraak en geweld zodat men in de vreselijke
veronderstelling verkeerde dat het schip haar laatste
uren geslagen had. Doch zover was het nog niet.
Door de speling bij de bevestigingspunten werd de
bovenbouw van de Evertsen, ongewild, los gemaakt
van de onderbouw, waardoor steeds meer ruimte in
de bevestigingspunten ontstond en het tuig geen
vastheid meer had. De bouten geraakten daardoor
steeds verder uit elkaar wat niet alleen de speling
vergrootte, maar ook de bootconstructie aantastte.
Treurig werd de stemming op het schip.
Het aanhoudende pompen, het slaaptekort, het kraken
en bonzen van de Evertsen, de vermoeidheid, de
algehele hachelijke toestand, het kan mens en schip te
veel worden. 
Meer dan honderden mijlen verwijderd van het
kleinste te bedenken eilandje, Diego Garcia, in het
grootste levensgevaar verkerend, lezen wij dat
Ver Heull, de beschrijver van de schipbreuk zich in
deze omstandigheden “verhief tot God, die zo
grenzeloos barmhartig is“.
Zou onze Jan hier weet van hebben gehad. Hij was
gereformeerd en de verlichting had nog niet haar
verwoestende invloed op de lage landen uitgeoefend,
dus goed mogelijk.

L’anse de l’Eclairci op het eiland Diego Garcia.

Het dichts bijzijnde toevluchtsoord was dus Diego
Garcia. Dag en nacht werd er nu  doorgepompt en alle
wensen waren gericht naar dat kleine stipje in die
ontzaggelijke oceaan.
De krachten begaven het bijna, de afmatting, de
aanhoudende vermoeidheid, maar daarbij ook de kreten
van aanmoediging door de officieren, het scheepsgezang,
en de hunkering naar het verlossende woord  “Land in
Zicht/Land vooruit”, werd op 8 april 1819 bewaarheid.
Alles werkte zo’n beetje tegen maar bij het ontwaken
in de morgen, bij de eerste straal van het morgenrood,
“daalde”, -zo schreef Ver Heull- “een nieuwe
bemoediging door Gods goedheid in zijn ziel neer” en
dankte hij God dat de lange nacht weer voorbij was.

De Amerikaanse
brik de Pickering 
Intussen werkten de
boven- en onderbouw
van het schip
tegendraads zodat de
lijfnaden opensprongen.
Maar de vreugdegalm
“Land in zicht” gaf
nieuwe krachten.
De kalme baai, het
geboomte van het
eiland, de zorgen leken
bijna achter de rug.
De vlag werd ten top
gehesen en enkele
noodschoten klonken
van het schip. 
Er werd een brik ontdekt
die in de baai voor
anker lag. Het bleek de
Pickering te zijn, een
Amerikaans schip met
als kapitein Mr. Ides.
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Deze kwam aan boord van de Evertsen en gaf als
advies om de baai in te loodsen. De vreugde van dit
advies was groot en met verdubbelde ijver werd er nu
doorgepompt. Doch wat gebeurde. De zuiger van de
pomp brak. ‘Ook dat nog’. De zuiger werd snel met
een ‘noodverband’ gerepareerd en zo ging men de
baai tegemoet. 
Wederom tegenslag! Vlak voor de baai draaide de
wind plotseling. De Amerikaanse kapitein adviseerde
een kans af te wachten voor een betere gelegenheid.
Doch het schip draaide nu om het eiland heen en
werd een speelbal van de golven.
Na ampel beraad werd onder grote stress besloten het
schip te verlaten en over te stappen op de Pickering.
Het was een onmogelijkheid om weer naar het eiland
te varen, want de Evertsen verwijderde zich hoe
langer hoe meer van het eiland.
De lading van de Pickering werd grotendeels
overboord geworpen en de vrouwen en zieken werden
het eerst overgescheept. Een hoogzwangere vrouw,
Mevrouw Doeff- Steenboom, verloor hierbij het leven.
De ene helft van de bemanning werd nu overgescheept
terwijl de andere helft bleef doorpompen.

De schout bij nacht riep Ver Heull in de kajuit en
sprak zeer bedroefd: “Alles is verloren”.
Korte ogenblikken daarna stapte de schout bij nacht
Buyskes met de staatsraad Elout in de grote sloep en
roeide men naar de Pickering. Levensmiddelen
werden in de overgebleven sloepen geladen en het
laatste overschepen begon.
Ver Heull ging zijn kajuit binnen en haalde wat laatste
persoonlijke bezittingen, zijn schetsboek en een schilderij
van Van Paijens “Gezicht op een vallei bij Buitenzorg
op Java”. Dit schilderij bevindt
zich thans in het Museum
Volkenkunde te Leiden.
Stilte nu op het eens zo
majestueuze schip. Het
reddeloze wrak dobberde nu
eenzaam, als een zielig
gevaarte op de holle oceaan om
roemloos te eindigen op de
bodem, waar de resten nog
verblijven. Het trotse
zeekasteel naderde zijn eindje.
In korte tijd was -zo dacht
men- de Evertsen verlaten en
de Pickering stampvol, die de
steven wendde naar het
koraaleiland Diego Garcia.

De achtergebleven zeeman
Een grote opschudding aan
boord van de Pickering. Er
klonk een kanonschot van de

Evertsen en een menselijke gedaante stond beweging -
loos (of laveloos, dat weten we niet zo precies) op de
valreep. Er werd een sloep naar de Evertsen gezonden
om deze varensgezel als allerlaatste van boord te
nemen. Hij was zo door de sterke drank bevangen en
had in een afgelegen hoek gelegen en was niet eerder
ontwaakt dan toen alles stil en eenzaam om hem heen
was. De dodelijke stilte had hem op doen vliegen en
hij zag de Pickering reeds op aanmerkelijke afstand
wegvaren. Gelukkig vond hij nog een smeulend stuk
brandhout in de kombuis waarmee hij, om aandacht te
trekken, een kanon aanstak.
(Mijn gedachten gingen bij dit lezen direct naar Jan van
Halewijn die door voortdurende dronkenschap zijn
baan aan de wal was kwijtgeraakt. Hij zou toch niet
weer in de fout zijn gegaan, om zo geschiedenis te
schrijven. Leert men het drinken dan nooit af?).
Ik zoek de voetnoten in het boek op en wat blijkt? Het
was Jan niet. Het was een soort collega. Wat een geluk,
ook voor Benthuizen. Dit was een zekere Josef Falk,
weliswaar een tijdgenoot, doch geen drinkgenoot. Hij
was in 1770 geboren in Osnabruck en had als functie
konstabel majoor.
Op 4 december 1819 werd hij bij de Marine ontslagen.
Met als aantekening “van een goed gedrag, alleen
heeft hij zich, bij het verlaten van de Evertsen, aan
drank te buiten gegaan”. Meer niet.
De Pickering voer nu richting Diego Garcia en de
ooggetuigen vermeldden dat van de Evertsen een
zware rookkolom uitging. Daarna sloegen de vlammen
ten hemel uit als van een vulkaan. Dit gaf grote
ontroering bij de bemanning en ogen vol tranen toen
als laatste de romp van de Evertsen geheel en al in de
golven verdween.
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Benthorn was eens een zelfstandige gemeente. In de
Franse tijd, tussen 1795 en 1815 behoorde het tot de
municipaliteit Benthuizen, Benthorn, Hoogeveen en
Hazerswoude Daarna was het weer zelfstandig, tot de
samenvoeging met de gemeente Benthuizen in 1835. 
Na de drooglegging in 1766 werd de polder verkaveld
tot twee boerderijen. Tot de aanleg van de hsl-lijn en
het toekomstige Bentwoud is dat zo gebleven. 
De boerderij van de familie Groen is al in 2002
afgebroken voor de hsl-lijn. De tweede, de Sophia Hoeve,
waar als laatste de familie Lievaart ‘boerde’, is nu
onbewoond en staat te koop. De bijbehorende grond
wordt bos ofwel Bentwoud. Aan het pad staat nog een
bungalow, daar woont de familie Qualm. 
Om iets te weten te komen over het leven op de
boerderijen in Benthorn, ben ik op bezoek geweest bij
de heer en mevrouw W. Lievaart- van Eeden
Petersman aan de Appelgaarde alhier. Zij zijn van
boerenafkomst uit Moerkapelle en Bleiswijk en
woonden van april 1949 tot eind 1985 op de Sophia
Hoeve, Benthorn 2.

Hoe lang hebben jullie op de boerderij gewoond?
“Ruim zesendertig en een halfjaar. Toen zijn we samen
naar de Appelgaarde verhuisd. Zoon Wim trouwde op
13 december 1985 en is daar toen gaan wonen. Nu
staat de boerderij leeg en we zijn benieuwd wat er
mee gaat gebeuren. 
We zouden er nu niet meer willen wonen met die trein
vlak langs de boerderij. Wat een herrie maakt die oude
rammeltrein. Later zal dat wel minder worden, als de
echte hsl over het spoor gaat, maar dan wel om de tien
minuten. Bij oostenwind horen we hier de trein goed.”

Hoe was het leven op de boerderij?
“Prima! Onze boerderij was 42 hectare, 4.200 are of
420.000 m2 groot. Later is er een klein stukje afgegaan
voor de Gasunie. We hebben er altijd met veel plezier
gewerkt en gewoond. We hebben een heerlijke tijd
gehad in de Benthorn. Vóór ons heeft mijn oudere
broer Henk er gewoond. De Sophia Hoeve was een
pachthoeve, gepacht van de familie Ruys uit
Rotterdam. Ja, die van het zeeschip Willem Ruys van

de Rotterdamse Lloyd.
Het eerste pachtjaar was
1946. Daarvoor woonde
Piet Verwey er, die bedrijfs -
leider was voor Jan van den
Berg, die in de villa op de
hoek van de Geerweg/
Dorps straat woonde.
In 1947 is de boerderij van
binnen verbouwd en ver -
nieuwd. De Sophia Hoeve
werd ons eigendom in 1989.
Het is een heel groot huis.
In het achterhuis kon een
boerenkar met een paard
ervoor bijna keren. Er was
een lange gang van wel
14 meter met een zijgang
van 6 meter. Onze kinderen
hebben daar leren steppen
en fietsen. 

Familie W. Lievaart jr.
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Boeren in de Benthorn
Kees ‘t Jong

Op zaterdag 17 oktober 2009 was het op het pad in Benthorn een drukte van belang. Toen werd
namelijk achter in het gebied, in de zuid-westhoek van het Bentwoud, een kinderbomenbos
geopend, uniek in de wereld. Er werden geboorte- en levensbomen geplant, waar naamkaartjes
bij komen. 
Staatsbosbeheer, de Dienst Landelijk Gebied en de provincie Zuid-Holland hebben het bos
aangeboden aan de Stichting Nationale Boomfeestdag. De toegangsweg naar het verder te
ontwikkelen bos gaat vanaf de Hogeveenseweg via Benthorn langs de hsl-lijn. 



Het viel voor ons niet mee om afscheid te nemen en te
verhuizen naar de Appelgaarde. Maar het was voor
onze zoon, die toen hij klein was eens heeft gezegd
“Wat zou het fijn zijn om hier altijd te wonen”. En hij
heeft er dan ook nog heel wat jaren gewoond.
Afgelopen voorjaar waren wij zestig jaar getrouwd en
het was heel leuk hoe de kinderen toen hebben verteld
over hun jeugd op de boerderij.”

Hoe kwamen de boodschappen in huis?
“Bakker Van der Heijden kwam dagelijks aan de deur,
behalve op zondag. Slager Buijs kwam iedere week en
om de andere week de kruideniers Brouwer en Van
der Knijff. Allemaal uit Benthuizen. De ene dag
kwamen ze de bestelling opnemen en de volgende
dag werden de boodschappen gebracht. We hoefden
zelden iets te halen in het dorp. Als Koos van der
Knijff  ’s morgens de boodschappen op zijn fiets
kwam brengen vroeg hij of ik iets vergeten was en zo
ja dan zou hij het die middag nog nabrengen.”

Wanneer was het druk op de boerderij?
“Wel, het hele jaar door, ’s winters wat minder. Vroeger
hadden we ook acht melkkoeien en wat aanfok, jong vee.
Er waren ook altijd wat schapen, varkens en kippen. 
We hadden drie mensen vast in dienst en ’s zomers
vier, in de korenbouw (en hooibouw) soms wel vijf
mensen. Aan het eind van de jaren zestig waren dat er
nog maar twee, Hakkebrak en Van der Hoeven hebben
lang bij ons gewerkt. Jaap Slootweg kwam als jongen
van vijftien jaar in vaste dienst en bleef tot zijn vijfen -
twintigste jaar. Later gingen onze zonen meewerken.
Half maart was de tijd dat personeel van boerderij
verwisselde. Op 15 maart begon meestal het
voorjaarswerk. 
Er was ook gereedschap op de boerderij; klein, zoals
schrepels, schoppen, rieken enzovoorts. Belangrijker
was het grote materieel, de ploegen, eggen, zaai -
machines en meer. Met de boerenwagens haalden
we de oogsten van het land. Daarvoor hadden we
dan grote, zware Belgische trekpaarden.   
Vier paarden hadden we, de Bles, Blauwschimmel,
Vos en Mina, om er een paar te noemen. Dat
werden er geleidelijk minder door de mechanisatie.
Er kwamen tractoren voor het trekwerk.”

Hadden jullie een goed contact met de buren?
“Jazeker. Naast ons woonde de familie Groen,
moeder met zes zonen en een dochter. Vader
Groen was in 1942 overleden. Zo nodig hielpen we
elkaar. De familie Groen had veel vee, dus ook
veel hooi nodig. Wanneer het in de hooibouw
dreigde te gaan regenen leenden we onze wagens
aan hen uit. Ook gebruikten we wel hun plaatsen
in de kerk, wij konden geen vaste plaats krijgen
omdat die allemaal verhuurd waren.” 

Hoe ziet u de toekomst met betrekking tot de
ontwikkeling van het Bentwoud?
“Eigenlijk vind ik het schandalig dat er zo veel goede
grond een andere bestemming heeft gekregen.
In 1763 werd al de eerste boerderij gebouwd aan de
Hoogeveenseweg. Zo werd er na de drooglegging een
bijdrage geleverd aan de eerste levensbehoeften,
landbouw producten. Nu denkt men dat alles zomaar
uit de supermarkt komt, met name eten dat je elke dag
nodig hebt.
Landbouw is minder nodig, denkt men. De vruchtbare
grond van het Bentwoud levert niets meer op. Men is
uitgekeken op granen, spruiten, aardappelen en bieten. 
Er moet 1.300 ha. bos komen, mooie sportvelden en een
golfbaan. Dat vraagt onderhoud. Dat kost ook geld. 
Ons voedsel komt steeds meer uit het buitenland. Uit
Oost-Europa, Canada en Amerika. Maar daar komen
meer misoogsten voor dan in Nederland. In
Nederland en hier in Benthuizen is er zelden of nooit
een misoogst geweest.”

Wat wilt u nog zeggen over uw tijd in Benthorn?
“We hebben een goede tijd gehad op de boerderij. We
zijn gezegend en kijken er dankbaar op terug. Je hebt
het zelf niet in de hand.”

Ik bedank de heer en mevrouw Lievaart voor hun
gastvrijheid en het beantwoorden van de vragen.
We kijken nog even naar een oude, ingelijste landkaart
waar ook de Benthorn op staat. En naar foto’s van de
familie met kinderen en kleinkinderen en achter -
kleinkinderen. De laatste foto is van afgelopen
voorjaar bij hun zestigjarige trouwdag.
Naast de foto hangt een schilderij waarop afgebeeld
het binnenhalen van de oogst, korenschoven en een
boerenwagen met twee paarden. Dat getuigt van hun
bijzondere betrokkenheid bij het boerenleven.

Familie W. Lievaart sr.
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Anado b.v.  kleinmeubelen

Verkeersschool  Bremmer b.v.

Verkeersschool  Bross b.v.

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

GB Vastgoed

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandekar b.v.

Groentekwekerij  G. J. van der Kooij

Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.

Aannemersbedrijf  Van der Meer
Bloem- en interieurstyling 
Fleur Magnifique
Administratiekantoor  W. Pos
Schoonmaakbedrijf  Pos
Pos-Kaart
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
C. van Mourik Holding B.V.
Tuincentrum  Van der Spek
Van Waaij b.v.  Interieurverzorging
Kantoor  Zaal

“Verbaal van de Inspectie gedaan bij de Wel Edelen
Heeren Van Der Does Heer van Noortwijk en H: van
Boetzelaar Commissarissen en Hoogheemraaden van
Rhijnland.
Pr. C: van Leijden secretaris geassisteerd door
M: Bolstra en K: Vis, Ordinaris Landmeeter deszelven
Lands, op de 17 Meij 1765.”

“Ter Requisitie van den Heeren G: Boers, Bailjuw
weegens de Hoogeveen,  en H:  Horsman Schout
weegens Benthorn, over het different der Limiet
scheiding tusschen de Heerlijkheeden de Hoogeveen, en
de Benthorn omtrent de buurt genaamdt de Hoogeveen.
Susteneerde de Bailjuw van de Hooge Veen, uyt hoofde
der opdragtsbrieven, oude kaarten als anders de
voorschreeven buurt onder de Heerlijkheid de
Hoogeveen te zijn.

Waarteegens den Schout van de Benthorn volgens
aanwijsing door verscheide persoonen onder
Benthuyzen woonagtig, dat ingevolg haar gebruyken
omtrent de visserijen, die van de Benthorn zouden
komen volgens gedaane afbaking bij bovengemelde
persoonen 17 tot 28 roeden ter Noorden de watering
geleegen ter Zuyden de Oude huys Erven de hooge
Veense buurt genaamd, waar op de Wel Edele Heeren
den 17 Meij in Loco zijn gekomen, en bij den Bailjuw
van de Hoogeveen, den Heer Velingius Bailjuw van
Benthuyzen, en H: Horsman Schout van de Benthorn,
ter plaatze. Daar voor dezen Gooltiesburg geleegen
heeft opgewagt, en van daar te voet gegaan nae de
quakel staande ten Westen en op t begin van de Hooge
Veense buurt, door welk quakel de vaartsloot Oost
geloopen heeft, ten zuyden langs de voorschreeven
buurt na de Hoogeveen, welk quakel en vaarsloot nog
duydelijk ter voorschreven plaatze en als volgens de
Kaarten gevonden word.

Vervolgens Oost op langs de Hoogeveense buurt
gegaan, door voor deezen volgens bericht der vissers
een copel zoude hebben gestaan, in de gedaane
afbakening der voornoemde vissers 17 a 28 roeden ten 
Noorden de vaarsloot van de Hoogeveense buurt
gedaan, haar Wel Edeles aangeweezen, seggende tot zoo
verre van weegens de Benthorn ’t water bevist te hebben.

Edog van weegens de opdragtsbrieven Oude en
Nieuwer kaarten bleek dat dezelve Erven bekendt met
de naam van de Hoogeveense buurt, onder de
Heerlijkheid van de Hoogeveen behoorende waaren.
Van daar calkula 300 roeden zuyd op gegaan, na de plaats
daar voor deezen ingevolg de Rhijnlands kaart het Oude
Kerkhoff zoude zijn geweest, beneevens de Streckvaart
ten Oosten  t zelve geleegen, alwaar een meenigte oude
steene stukken gevonden worden, geevende niet
onduydelijk te kennen dat daar voor deezen huyzen ofte
andere gebouwen zullen hebben gestaan, en dat van
weegens dit Oude Kerkhoff en quakel beneevens de
verdere bewijzen de Limietscheijding ingevolg de
Rhijnlandse Kaart tusschen de Hoogeveen en de Benthorn
gevonden word, ten zuyden van de hoogeveense buurt,
en welk Scheidsloot bij de Landmeesters van Rhijnland
den 16 Mei reeds was afgepaald, en den 17 als voorschr.
ingevolg de Kaarten als anders acoord bevonden.”

“Aldus bevonden ten dagen en Jaaren 
als in hoofd deezer gemeld.”

Dit geschil over grenswijzigingen was kort na de droog -
legging van de Noordplassen, waarin beide Heerlijkheden
waren gelegen (red.). 

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Uit de archieven; (voor de liefhebbers van oud schrift)
1765: Geschil over de limietscheiding tussen Benthorn en Hoogeveen


