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Bestuursmededelingen
Ledenbestand
Twee nieuwe leden verwelkomen wij hier: de
heren J.L. Meerburg en de heer S. Windhorst,
beiden uit Hazerswoude.
2003 Jaar van de boerderij
Landelijk wordt dit een groots gebeuren waaraan
veel organisaties meedoen en activiteiten
organiseren. De doelstelling is een inventarisatie
te maken van -vooral- historische boerderijen,
het behoud daarvan en de instandhouding van
het boerenkarakter van het landschap. Het
Erfgoedhuis Zuid-Holland in Leiden heeft een
website gemaakt van een uitgebreid
activiteitenoverzicht: www.erfgoedhuis-zh.nl
(pagina Jaar van de Boerderij). Een andere
website is www.jaarvandeboerderij.nl.
Als Historische Kring Benthuizen, gelegen
midden in een van oudsher boerenlandschap,
dat nu bedreigd is en wordt door de stedelijke
ontwikkelingen, willen wij op bescheiden wijze
ook aandacht besteden aan dit jaarthema.
De tentoonstellingscommissie is bezig met de
voorbereidingen van een fototentoonstelling
van het boerderijenbestand in onze gemeente.
Van zowel de nog bestaande bedrijven als van
die verdwenen zijn of een andere bestemming
gekregen hebben, vragen wij foto’s. Niet alleen
de gebouwen, maar ook het leven en werken in
en om de boerderij zijn interessant. Geef ons de
kans dat vast te leggen voor de toekomst!
Reacties graag naar Inge van Eeden Petersman,
telefoon 079 331 00 67 of kom op zaterdagmiddag naar Het Molenhuis.
De tentoonstelling Rijd en in een w agentje blijft
staan tot de fototentoonstelling opgeleverd wordt.
Agenda voor het 2e kwartaal 2003
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel:
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur; de
winkel is ook op woensdag geopend, van
13.30-16.00 uur.
- de 1e zaterdag van de maand genealogie
inloopmiddag.
- 12 april Nationaal Museumweekend; geopend
van 10.00-17.00 uur. Wij schenken gratis een
kopje koffie.
- 30 april Koninginnedag geopend van `13.3016.30 uur. ‘s Avonds volksliederen zingen
rondom molen De Haas. In de voormiddag
zijn wij, met nieuwe fotoboeken, present op
de Koninginnemarkt.
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- 10 mei Molendag; geopend van 10.00.-17.00
uur.
Zwerven door Musea
- 14 mei naar het Catharina Gasthuis in Gouda
(zie pagina 14).
In de huis-aan-huis bladen worden bijzondere
evenementen opgenomen.
Met vriendelijke groet, het bestuur.
Excuses
- Voor de gemaakte fout op pagina 8, 2e regel
van de rechter kolom in de Benthuizer Turfjes,
december 2002. Het jaartal 1936 moet zijn 1963.
- En voor de foutief geschreven naam in de
tweede alinea van de linker kolom op
pagina 13. Daar moet staan het bruidspaar
Groen-Den Hartigh.
- Tenslotte voor de namen van de familie
Qualm, in het blok linksonder op pagina 14
moet staan Willem in plaats van Philip
Ariensz.. Op pagina 15, de rechter kolom
horen nog twee zonen van Johannes Qualm
bij, Arie en Bram.
De redactiecommissie.
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 C 10,22 per jaar.
Opbergbanden
Er zijn weer opbergbanden te verkrijgen voor De Turfjes
à C 9,50 per stuk.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Familiegelth
een belasting uit 1673
Belasting opleggen aan haar onderdanen is iets dat machthebbers en overheden van alle tijden en
door alle tijden hebben gedaan. De legendarische koning Salomo was niet alleen rijk omdat hij kon
beschikken over het goud van Ofir, maar ook omdat hij het volk behoorlijk zware lasten oplegde.
Ertegen protesteren is ook van alle tijden, na de dood van Salomo trachtte het volk zijn opvolger,
overigens vergeefs, te bewegen tot een wat mildere houding. En wij zitten anno 2003 ondanks
protesten, eveneens vergeefs, nog steeds met het kwartje van Kok.
1673
Even het jaartallenboekje erbij, 1673 zegt ons
weinig, maar velen zullen zich van de
geschiedenislessen op de lagere school nog
herinneren: ‘1672 Nederland in oorlog met
Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen’.
Als gevolg van die oorlog was ons land in
grote financiële problemen gekomen. Daarom
besluiten de Staten in 1673 tot het invoeren van
een nieuwe belasting, ‘familiegelth’.
Deze belasting, en dat was iets nieuws, zal niet
alleen opgelegd worden aan de vermogende
burger maar ook aan de gewone man.
De naam ‘familiegelth’ klinkt wat dat betreft
niet onlogisch.
Schatters en kohieren
Ingaande het jaar 1674 zou worden overgaan
tot het innen van de aan de burger opgelegde
bedragen.
Voor het zover was moest er veel werk worden
verzet. Er moesten lijsten ‘kohieren’ worden
aangelegd met daarin de naam, het adres, het
beroep en het geschatte inkomen van de
nieuwe betalers.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen
van die kohieren lag bij de steden. Die steden
waren tevens verantwoordelijk voor de regio.
Voor Rijnland was dat de stad Leiden. De stad
delegeerde dat voor de diverse ambachten
binnen Rijnland aan de schouten.
Binnen een kleine gemeenschap als Benthuizen
wist de schout of zijn medebestuurders
waarschijnlijk vrij goed hoe de verhoudingen
in hun ambacht lagen. In de steden was dat
moeilijker, de stad Amsterdam traineerde haar
aandeel, liet weten dat het te moeilijk was, de
stad was te groot.
Gevolg daarvan was dat in heel Rijnland de
kohieren wel zijn gemaakt maar dat de
belasting nooit is geïnd.
Tot ons geluk zijn de kohieren van Rijnland en
daarmee ook van Benthuizen, Hoogeveen en
Benthorn bewaard gebleven.

Hoeveel inwoners telden onze ambachten, voor
welk bedrag werden zij aangeslagen en is daar
een conclusie uit te trekken over hun mate van
welvaart?
Dank zij die kohieren krijgen wij een goed
inzicht in het beroep en de mate van welvaart
van onze voorouders en kunnen wij een
redelijke, hoewel enigszins speculatieve
schatting maken van het aantal inwoners.
De lijst van belastingplichtigen in Benthuizen
telt 119 namen, in Hoogeveen zijn dat er 13 en
in Benthorn 8. Totaal 140 personen.
Ruw geschat zou dat uitkomen op een inwoneraantal van circa 600 personen.
Professor A.Th. van Deursen was hoogleraar
nieuwe geschiedenis aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Hij schreef in 1978 vier boekjes
onder de titel Het Kopergeld van de Gouden
eeuw. Daarin wordt het leven beschreven van
de gewone man in de zeventiende eeuw.
Deel I van die serie heeft als subtitel Het
dagelijks brood. In dat boekje staan ook
gegevens over de inkomens op het platte land
van Zuid- en Noord-Holland. Het is niet
eenvoudig deze gegevens juist te interpreteren.
Een aanwijzing zou deze zin uit het boekje
kunnen zijn:
“Omtrent het midden van de zeventiende eeuw
verdienden landarbeiders 15 tot 20 stuivers
per dag, een goed loon in vergelijking met het
duurdere stadsleven”.
Gezien de grote vraag naar turf als brandstof
voor de stedelijke bevolking was turfwinning
in die tijd waarschijnlijk een redelijk betaald
beroep. Een turfsteker zal toen wel een
inkomen hebben gehad vergelijkbaar met dat
van een landarbeider, mogelijk nog iets meer.
Zo bezien was er sprake van een redelijke
welvaart want het overgrote deel van de
bevolking was werkzaam in de turfwinnerij 1.
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De tarieven
Het bedrag dat onze ambachten op hadden
moeten brengen wanneer de belasting
daadwerkelijk ingevorderd zou zijn, was per
dag, voor:
Benthuizen drie gulden, achttien stuivers;
Hoogeveen negen stuivers;
Benthorn
zes stuivers, zes penningen.
Verreweg de meeste belastingplichtigen staan op
voor een halve stuiver per dag. Uitgaande van
een inkomen van twintig stuivers zou dat
neerkomen op twee en een half procent van het
inkomen.
Van de overige is er maar één die geschat
wordt op een bedrag van twee stuivers, vier
op anderhalve stuiver en zesendertig op één
stuiver.
Wanneer we ook bij hen uitgaan van een tarief
van twee en een half procent, wordt dat een
inkomen per dag van respectievelijk: Tachtig,
zestig en veertig stuivers.
Hun beroep (Benthuizen)
In het “Quohier over BENTHUYSEN
overgebracht bij Hendrick de Reus,
Bailluw ende Schout,
Huybrecht Corneliszoon ende
Cornelis Claeszoon, Ambachtsbewaarders”,
staan de namen en het beroep van elk van de
inwoners vermeld.
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De schout en de ambachtsbewaarders werden
bijgestaan door secretaris Gerart Wyten en
bode Jacob Hakendover. De secretaris werd
geacht één stuiver te kunnen opbrengen,
evenveel als de schout.
Op de bode, die waarschijnlijk ook nog
politiedienst deed, was het laagste tarief van
toepassing.
Mr. Arent Mihoor was schoolmeester.
Het inkomen van schoolmeesters was laag, zij
konden er niet van rondkomen. Veelal waren
zij, en zo ook in Benthuizen, ook nog koster en
voorzanger en waarschijnlijk ook nog
doodgraver.
Ook de chirurgijn, mr. Egbert, had vrijwel
zeker een nevenfunctie. De dokter was in die
tijd veelal tevens barbier.
Van de verdere belastingplichtigen in
Benthuizen hadden er zeven, waaronder twee
weduwen, geen beroep. De overigen hielden
zich voor het overgrote deel bezig met het
steken, baggeren of het vervoeren van turf.
Er staan twee vrouwen en 41 mannen geboekt
als veenster of veenman, terwijl vier mannen
aangeduid worden met baggerman.
Ook Aelbrecht Cats was veenman, een
jeugdige, achter zijn naam staat jonggesel.

Er waren 22 arbeijders, soms ook geschreven als
arrebeijdsman. De meeste van hen zullen wel in
dienst van een veenster of veenman zijn geweest.
De landbouw en veeteelt speelden een geringe
rol, twee keer komt het beroep bouman voor.

D

E

V E E N D E R

Er waren natuurlijk ook neringdoenden en
ambachtslieden. Voor het dagelijks brood
stonden niet minder dan vier bakkers gereed.
Backer Dirck Pieterszoon Konijnenhoek was de
meest welvarende Benthuizenaar. Als enige van
zijn collegae bakkers en ook als enige in het
hele dorp wordt hij geacht twee stuivers per
dag te kunnen betalen.
Backer Jacob Corneliszoon Starrenburgh hoort
ook tot de gegoede burgers, hij wordt goed
bevonden voor anderhalve stuiver. De overige
twee bakkers hebben het een stuk minder, zij
staan, zoals de meeste van hun medeburgers
op het bedrag van een halve stuiver daags.
Vier bakkers maar geen slager. Of er vaak vlees
op het menu heeft gestaan lijkt door het
ontbreken van een slager niet waarschijnlijk.
Overigens zullen veel inwoners wel een varken
voor eigen consumptie hebben gehouden.
En er kon ook vis worden gegeten want Pouls
de Goede was visser van beroep.
De bevolking was weliswaar niet meer roomskatholiek, maar mogelijk hield zij de traditie
van vis eten op vrijdag wel in ere.
Bij vier winckeliers, kon men terecht voor de
dagelijkse levensbehoeften, één van hen was
tevens tapper. Achter twee andere namen staat:
“doet wat neeringh”.
Ene Jacob Stuart deed tabacksneeringh.
De coornmolenaer Hendrick Corneliszoon
Vermeulen was tevens grutter, maar ook
Matheus Claeszoon Vermeer deed in
grutterswaren.
Er was ook al een watermolen, Cornelis
Janszoon Mous was de molenaer.
Logeren kon ook in Benthuizen, er waren twee
herbergiers, één van hen was ook pachter ende
collecteur.
Wat een collecteur was of deed is niet meer dan
een veronderstelling. Van Dale geeft aan:
“een inzamelaar en een van regeringswege
aangestelde verkoper van loten in de staatsloterij”. En ook, maar dan in Indië, “een
inlandse ambtenaar belast met het innen van
de belasting bij inlanders”.
Mogelijk werd dat woord daarvoor vroeger
ook gebruikt in ons land. Helaas geeft het

Van onder ’t water word geheven
Een ftof, om vuur en vlam te geeven,
Tot nut en tegenweer der kouw :
etymologisch woordenboek hierover geen
opheldering.
Lenard Dirxszoon van Veen verkocht brandewijn. De weduwe van Jan Pieterszoon Vercade
was biersteeckster en Pieter Janszoon Verkade
biersteecker. Hoewel de namen verschillend
geschreven staan, gaat het hier waarschijnlijk
toch om een moeder en zoon. Dergelijke
spellingsverschillen kwamen wel vaker voor.
Een biersteecker was een bierhandelaar in het
groot, maar wat moet in een klein dorp als
Benthuizen onder groot worden verstaan?
Er werd overigens in de 17e eeuw als gevolg
van de slechte kwaliteit van het drinkwater wel
veel, zwak alcoholisch, bier gedronken.
De werkkleding van handwerkslieden slijt snel.
Twee kleermakers zorgden dan voor nieuwe
kleding. Mogelijk vervaardigden zij ook de
‘zondagse plunje’. De heren droegen dus altijd
‘maatkleding’. De keuze zal niet zo groot zijn
geweest, het meeste zal wel gemaakt zijn naar
eenzelfde en jarenlang vast patroon. De dames
zullen hun meeste kleding wel zelf hebben
gemaakt. De lappen stof daarvoor en de ‘nette
kleding’ zullen zij wel betrokken hebben bij een
rondreizende koopman.
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Afbeelding uit de 17 e eeuw van een vrouw
op een turfveld met treeplankjes onder
haar schoenen.
Inzet: foto van een man op klompen met
treeplankjes (foto oudheidkamer Reeuwijk).

Ook twee schoenmakers. Eigenlijk anderhalve
want één van de twee was tevens veenman.
Maakten zij maatschoenen en laarzen of
repareerden zij alleen?
Er komt geen klompenmaker op de lijsten voor,
hoewel die door de turfstekers wel werden
gedragen. Onder de klompen zogenaamde
‘treeplankjes’. Die waren nodig om niet weg te
zakken in de nog niet geheel gedroogde bagger.
‘De baas’ droeg natuurlijk schoenen, maar ook
hij kon niet zonder plankjes.
Willem Vromen was de plaatselijke smith.
Een metselaar komt op de lijsten niet voor, de
meeste huizen zullen wel van hout zijn
geweest.
Voor het bouwen van die houten huizen en het
onderhoud ervan stonden drie timmerlieden en
één decker gereed. Bij decker moet dan
gedacht worden aan een rietdekker.
Houten met riet gedekte gebouwen, nogal
brandgevaarlijk. Of er in die tijd veel branden
voorkwamen zou een interessant gegeven zijn
voor een nader onderzoek.
Er waren in onze ‘natte’ dorpen veel scheepjes.
Het meeste vervoer ging over water en ook bij
het werken in het veen en op de veenplassen
was een bootje geen luxe maar noodzaak.
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Als gevolg hiervan was er veel vraag naar
scheepjes, geen wonder dat er meerdere
scheepmakers in Benthuizen waren. Vier
éénmansbedrijfjes, een vijfde werd gerund door
een vader met zijn zoon.
Nadat het besluit tot het invoeren van deze
belasting was genomen ontstonden er in de
Staten grote discussies, of bijvoorbeeld
militairen, zeelieden en predikanten al dan niet
moesten worden
vrijgesteld.

Hoewel het inkomen van ‘onze’ dominee
Visscherius geen vetpot zal zijn geweest, was
het waarschijnlijk wel voldoende om belastingplichtig te zijn. Zijn naam komt niet op de lijst
voor, zodat we wel de conclusie kunnen
trekken dat predikanten waren vrijgesteld.

Evenals in Benthuizen en in Hoogeveen is er in
Benthorn één visser.
Totaal in dit gebied dus drie
personen die zich
beroepshalve met
visvangst bezig
hielden.

Hun beroep (Hoogeveen)
“Quohier over Hoogeveen overgebracht bij
Arent van Os, Bailliu ende Schout
Lenaert Jacobszoon Hooghbrugge,
Ambachtbewaerder”
Van slechts één van de belastingplichtigen in
Hoogeveen wordt verwacht dat hij anderhalve
stuiver per dag op kan brengen. Het gaat hier
om Jan Dirkxzoon van Ventien, zijn beroep
wordt aangegeven met: bouwt, backt ende
cramer.
Dan volgen er drie met één stuiver per dag.
Leendert Jacobszoon Hooghbrugge en Crijn
Claeszoon Hoogeveen zijn bouluyden, zij
hebben samen een landbouwbedrijf.
Barent Aelbertszoon vaert met een turffschip
en Jan Corneliszoon Visch is veenman.
Op de overige negen is het laagste tarief van
toepassing. Van die negen zijn er drie
veenman, één hengelaer, één arbeyder, één
doet cramerij en achter de overige drie namen
staat: vaert.
Hun beroep (Benthorn)
“Quohier over Benthorn overgebracht bij
Hendrick van Galen, Schout
Jacob Cornelszoon van Egmont,
Ambachtsbewaerder ende
Willem Janszoon Mouws, Schepen”
Schout Van Galen krijgt in Benthorn geen
aanslag, hij woont ‘tot Leyden ende wint geen
twintig gulden ‘sjaers’. Voor hem was het niet
meer dan een bijbaantje, ongetwijfeld kwam
zijn naam in het kohier van Leiden wel voor.
Van de acht die wel op de lijst staan geldt voor
vijf het tarief van één stuiver, de overige drie
een halve stuiver.
Achter de naam van de weduwe van Pieter
Symonszoon Bon staat baggerluyden, het werk
zal wel gedaan zijn door een zoon of een
arbeider.
Drie werkers worden aangeduid met
baggerman, en bij twee personen wordt
vermeld dat zij turffvoerder waren en bij
Cornelis Bastjaenszoon dat hij vaert met een
scheepie turff.

Tenslotte
Wie het telefoonboek van vandaag naast de
kohieren van toen legt ziet dat de meeste van
de toen voorkomende achternamen nu niet meer
voorkomen. Andere zijn er voor in de plaats
gekomen. Dit stuk zou te lang worden om ze
allemaal, de oude en de nieuwe, te noemen.
Namen die zijn gebleven:
Van Leeuwen, Vermeulen, Vis, Van Veen en
Steenwijk. Ook de naam Hoogeveen komt nog
voor, het is de meisjesnaam van mevrouw
E. van der Heijden.
Loopt er een lijn van 1674 naar vandaag, zijn zij
nakomelingen van de dragers van die namen
toen? Een leuke uitdaging voor onze werkgroep
genealogie, of een andere liefhebber, zich daar
eens in te verdiepen.
Arie Schellingerhout
1) Op turf werd overigens al wel belasting geïnd,
de zogenaamde ‘turfmaat’. Een deel van van de
turfmaat kwam aan de landsheer toe, een deel ging
naar de ambachtsheer.
(‘Vissen in veenmeren’, proefschrift van Petra
J.E.M. van Dam; Historische Vereniging Holland,
Uitgeverij Verloren Hilversum 1998).
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Hulpverlening in februari 1953
Het weerbericht van 31 januari 1953 was slecht: Een zeer zware stormdepressie kwam van Ierland
via Schotland, over de Noordzee naar Nederland. Van stormkracht tot orkaankracht, met zeer zware
windstoten, tijdens springtij. De waterstanden waren sinds mensenheugenis niet zo hoog geweest.
Misschien werd er op die zaterdag wel aan
familie en vrienden gedacht die op de
Zeeuwse - of Zuid-Hollandse eilanden
woonden, maar niet in verband met het slechte
weerbericht. Dat werd na de nacht anders.
‘s Zondagsmorgens vroeg ontdekten de
bewoners van Benthuizen dat er nogal wat
stormschade was ontstaan en wel in die mate,
dat men nieuwsgierig werd naar de toestand
elders. De radio werd aangezet, zelfs al was dat
bij velen niet de gewoonte op zondagmorgen.
En zo hoorde men het ongelofelijke bericht
over de stormvloed en de gevolgen daarvan in
Zuid-West Nederland. Huisgenoten die nog op
bed lagen werden gewekt door degenen die de
radio hadden beluisterd, bij de buren werd
aangeklopt. Deze berichten kon men niet voor
zich houden, men wilde er over praten en
beraadslagen wat er gebeurd zou kunnen zijn
met familie en vrienden die in het rampgebied
woonden. Uiteraard werd meteen geprobeerd
telefonisch contact te leggen, maar de
verbindingen waren grotendeels verbroken.
In de loop van de dag werd duidelijk hoe groot
de ramp was. Zeeland en Goeree-Overflakkee,
verkeerden in grote nood. Maar ook in gebieden
dichterbij was de toestand rampzalig.
In de Hoeksche Waard waren ‘s Gravendeel en
Strijen zwaar getroffen, de Krimpenerwaard
stroomde langzaam vol omdat bij Ouderkerk
aan de IJssel stukken uit de dijk waren
geslagen. Van Rotterdam, Dordrecht en
Maassluis stonden grote delen onder water.
Kortom, vlakbij huis was het ook raak, maar
voor direct gevaar werd niet gevreesd.
Onterecht, want als Schielands Hoge Zeedijk,
bij Nieuwerkerk aan de IJssel (het laagste punt
van Nederland), doorgebroken zou zijn, zou er
een gebied van de grote rivieren tot Leiden
ondergelopen zijn. Dat is voorkomen door het
invaren van een binnenschip tegen de dijk
langs de Hollandsche IJssel. Het schip, De Twee
Gebroeders, was daarvoor gevorderd door de
burgemeester. Meer over deze redding is te
zien bij het monument op die plaats.
Weinigen hadden er ooit bij stilgestaan, dat de
IJssel zo gevaarlijk zou kunnen zijn voor
Midden Zuid-Holland. Het belang daarvan is
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wel gebleken toen als eerste van de
Deltawerken de Algera-sluizen bij Krimpen
gereed kwamen.
Benthuizen in actie
Op die zondagmorgen, 1 februari, werd Wim
Verwey al vroeg opgeroepen door zijn baas,
expediteur Piet de Vrij, die hem kwam zeggen
dat hij moest rijden. De eerste reactie was:
“Wat haal jij in je hoofd, ik rijden? Weet je niet
dat het zondagochtend is en ook nog eens bar
weer”.
Maar dat was het nou juist, dat barre weer dat
de ramptoestanden had veroorzaakt. Toen
duidelijk werd wat er aan de hand was,
aarzelde Wim geen moment en stapte in de
veewagen en ging koeien ophalen in de
Alblasserwaard, om die onder te brengen in de
omgeving van Benthuizen. In de
Alblasserwaard stroomde het water van de
Biesbosch binnen.
Het was echter niet zo simpel om in het gebied
te komen, de gewone route kon niet gereden
worden. Gorinchem was niet te bereiken, langs
de IJssel was het onbegaanbaar, Dordrecht was
afgesloten. Het wegenstelsel was bovendien
toen nog niet zo uitgebreid als tegenwoordig,
er moest veel meer door de dorpen en de
polders gereden worden en daar waren juist de
problemen. Een omweg via Utrecht was bijna
een buitenlandse reis. In die week heeft hij
verschillende ritten gemaakt naar de
rampgebieden. Met de dag werd het moeilijker
en gevaarlijker en rust was er niet bij.
Landelijke - en gemeentelijke instanties,
ressorterend onder de departementen van
Binnenlandse Zaken en van Oorlog kwamen op
zondag meteen in het geweer om hulp te
verlenen. Waar nodig door inschakeling van de
gemeentebesturen. Ook het Nederlandse Rode
Kruis en de plaatselijke afdelingen daarvan.
(Benthuizen en Zoetermeer hadden al vanaf
1949 een gezamenlijke afdeling).
In Benthuizen kwam de hulpverlening al snel
op gang. Burgemeester J.J. Steenbakker
Morilyon Loijsen en zijn staf kregen al snel
contact met de landelijke organisaties en
konden adequate maatregelen nemen.

Maandagmorgen 2 februari om kwart over 10
werd begonnen met ‘rondklinken’ van de
volgende oproep:
“Hulpverlening door vrijwillige colonne aan de
gemeente Heenvliet. Voor de vorming van een
hulp-colonne ter verlening van hulp aan de
geteisterde gebieden worden vrijwilligers
opgeroepen. Aanmelding ter gemeentesecretarie. Medebrenging van een schop en
proviand, vertrek om 11.00 uur.”
Op het archiefstuk met bovengenoemde tekst
is, met de hand, bijgeschreven:
“Om 11.00 uur v.m. reden: 2 vrachtauto’s,
4 personenauto’s met 80 personen, om 2 uur
n.m. gevolgd door 1 personenauto met
4 personen.”
Ten gemeentehuize werd opgesteld een:
“Lijst van vrijwilligers die op Maandag
2 Februari 1953 aan de oproep van de
Burgemeester gehoor hebben gegeven om een
hulp-colonne te vormen ter hulpverlening aan
de door watersnood geteisterde gebieden.
Op aanwijzing van de Provinciale Griffie van
Zuid-Holland vertrokken deze vrijwilligers
o.l.v. de heer G.C. Diephout, met spade en
proviand, naar HEENVLIET op het eiland
Voorne-Putten, teneinde zich aldaar bij de
Burgemeester aan te melden.

VERTREK 11 uur VM.
1. Vrachtauto P. de Vrij,
bestuurd door W.H.P. Verweij.
2. Vrachtauto C. de Ruiter,
bestuurd door C. de Ruiter.
3. Bestelwagen Firma C. van Waaij.
4. Personenauto,
bestuurd door A.H. Rensink.
5. Personenauto,
bestuurd door G.C. Diephout.
6. Personenauto,
bestuurd door N.M. Rensink.”
Dan volgen er 79 namen van mannen die
allemaal weten wat werken met een schop
betekent, waaronder de chauffeurs, die al in de
aanhef van de lijst genoemd zijn. Eén vrouw
staat er bij, mevrouw M. Bregman-de Vlaming,
zij was EHBO’ster.
De lijst wordt afgesloten met nog een opgave:
“VERTREK 2 UUR NM.
7. Personenauto P.v.d.Eijk,
bestuurd door Paul van der Eijk”, en daarbij
nog 4 namen van vrijwilligers.
Tenslotte:
“Gemeld voor eventueel melken in Benthuizen:
Gerrit Smink,” en
“Gemeld voor gemotoriseerde koeriersdiensten:
C. Raaphorst (heeft een motor).”

De veewagen waarmee Cees de Ruiter in 1953 met de hulpverleners naar het rampgebied ging. (Op deze foto
Cees de Ruiter en Jan Dolle).

maart 2003 • BENTHUIZER TURFJES • 9

Mannen die thuis bleven zaten echter niet
zonder werk, want de stormschade was enorm.
Daar moest ook aan gewerkt worden. De
dakpannen waren niet aan te slepen!
Het werd een zware rit. In de veewagens van
De Vrij en De Ruiter waren banken geplaatst,
om de werkers te vervoeren. De heenreis ging
betrekkelijk goed, maar de terugreis, laat in de
donkere avond, werd een monsterrit. De dijken
bij Heenvliet waren niet echt doorgebroken,
maar wel ‘lek’, het water sijpelde er gestaag
tussendoor en zette de wegen blank. De
chauffeurs, Wim Verwey en Cees de Ruiter
konden niet meer zien of zij op een weg reden
of er naast zaten, het moest maar op het gevoel
af. De verantwoording was zwaar maar er was
geen terug mogelijk, daar was water! Met
84 mannen en een vrouw hadden zij die dag
tegen dat water gevochten; zandzakken vullen
en plaatsen.

Neeltje van der Bijl, de beheerster van het
postkantoor had het die dagen ontzettend druk
met de telefoonverbindingen. Toen moest zij
ook nog eens de opbrengst van de collecte
natellen, die bij haar gestort werd ten gunste
van het Nationaal Rampenfonds. Tot 28 februari
werd in totaal ƒ 12.345,84 afgedragen, bijeengebracht door 1.310 inwoners.
De gemeente Benthuizen deed nog een
‘Bekendmaking’ uitgaan op 5 februari over:
- een inzameling van kleding, lijf-en linnengoed
voor de getroffenen. De goederen zullen
voorlopig in Benthuizen in depot worden
gehouden;
- vluchtelingen die in Benthuizen zijn
ondergebracht, moeten zich met hun papieren
ter gemeente-secretarie melden;
- over de mogelijkheid dat evacués
ondergebracht moeten worden. Tot ontvangstcentrum wordt aangewezen de verwarmde
hal van de Christelijke Lagere School.

‘Thuis’, in Benthuizen, werd ‘s middags
om 13.00 uur al weer een bericht
rondgeklonken:
“Hedenmiddag wordt voor de grote
watersnood een lijst/ collecte
gehouden voor de getroffen
noodgebieden. Inzameling van gelden
voor de getroffenen door de
Nationale Ramp.
Burgemeester en Wethouders van
Benthuizen doen een beroep op Uw
offervaardigheid ten behoeve van de
slachtoffers van de grote watersnood,
welke ons vaderland zo ernstig heeft
getroffen.
De nood is groot. Steunt Uw
landgenoten. De opbrengst der
inzameling wordt afgedragen aan het
Nationaal Rampencomité.”
Het bericht is getekend door
burgemeester Steenbakker en
wethouder Diephout.
En een collecte-opbrengst was er, de
eerste telling bedroeg ƒ 11.358,66. Het
getelde geld kon diezelfde dag niet
meer gestort worden. De
burgemeester had nog steeds het
gevoel dat Benthuizen onder water
zou komen te staan en zette de
emmers met het geld ‘s avonds
boven, onder zijn bed. “Veilig voor
dieven en water” (volgens zijn zoon,
Piet Steenbakker).

Neeltje van der Bijl zorgde in ‘haar’ postkantoor in goede en kwade
tijden voor de telefonische verbindingen.
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De opvang
En weer bleef Benthuizen niet achter. Op de
boerderij van J. van der Eijk in de Dorpsstraat
werd door een damescomité een depot
ingericht, onder leiding van onder anderen
mevrouw W. van der Eijk-den Hertog. En de
goederen kwamen, kleding, dekens, voedsel en
andere eerste levensbehoeften.
Al heel snel waren er evacués in het dorp,
familie en bekenden van inwoners. Ook
families die in de jaren 1940-1945 als evacué in
Benthuizen hadden gewoond.
Zij kwamen uit Dreischor, Kerkwerve,
Sommelsdijk, Nieuwerkerk, Stavenisse,
Middelharnis, Ouwerkerk en ‘s Gravendeel.
Geen van allen kon op korte termijn terug naar
hun woonplaats. Sommige Benthuizense
gezinnen zaten ‘te vol’ en zochten ander
onderkomen voor hun gasten. Dat werd
geregeld; bij andere gezinnen, in een woonboot
en in de, op dat moment onbewoonde, pastorie
van de hervormde gemeente. Toen kwamen de
ingezamelde hulpgoederen van pas. Wat niet in
voorraad was, kon worden aangevraagd en
afgehaald bij het Rode Kruis in Den Haag. De
toewijzingen bleven bij het hoognodige. Voor
een ‘nachtspiegel’ die tijdens het vervoer
gebroken was werd een andere geleverd maar
een aanvraag voor bijvoorbeeld een nest
schalen en dienlepels werd afgewezen.
Bij het uitreiken van kleding kon het
voorkomen dat er geen goede maten voorradig
waren. Dan was er een mogelijkheid extra
uitkering aan te vragen, maar om dat ook te
krijgen was zo eenvoudig niet.
Er kwam een hele papierwinkel te pas aan de
hulpverlening, ambtenarij is van alle tijden. De
Provinciale Griffie speelde een belangrijke rol
in de gegevensverwerking. Het kwam soms
niet prettig over, maar begrip moet er zijn voor
een goede registratie in dergelijke toestanden.
Instanties speelden hun gegevens door. De
rooms-katholieke pastoor van Bleiswijk werd
aangewezen om in Benthuizen zo nodig
geestelijke bijstand te verlenen aan geloofsgenoten. Die waren er niet, dus van dat aanbod
werd geen gebruik gemaakt.
Het Bijbelgenootschap stelde de heer A. van
Staalduinen aan als contactadres om geestelijke
lectuur te verkrijgen, waar wel behoefte aan
was.

Na enkele weken kwam er meer zicht op de
gevolgen van de ramp. Duidelijk was dat het
wel een hele poos zou duren voor dat de
evacués terug konden naar hun eigen dorp. Er
zijn families geweest, die pas in het najaar
terug ‘naar huis’ gingen.
Van Benthuizenaren die met hun schop op
2 februari naar Heenvliet waren geweest,
gingen er na verloop van tijd weer helpen in de
rampgebieden. Opruimwerk, zoals
aardappelen scheppen en ander werk op de
boerderijen. Het vervoer was anders geregeld,
niet meer in de veewagens maar met de bus
heen en weer.
Het ingestelde damescomité kwam in de
problemen. Niet alle ingezamelde goederen
waren uitgereikt en het depot moest weer leeg
opgeleverd worden.
De burgemeester schreef op 10 maart daarover
een brief aan de Stichting voor Maatschappelijk
Werk in Zuid-Holland. Hij bracht het voorstel
van de dames over, de goederen te verdelen
over de diakonieën van de hervormde- en de
gereformeerde gemeente. Gebruikelijk was,
deze goederen over te dragen aan het
burgerlijk armbestuur of maatschappelijk werk,
maar deze instellingen kende het dorp niet,
daarom dit alternatief.
Waarom in deze Turfjes dit verhaal over de
‘hulpverlening in 1953 door Benthuizen’?
Enerzijds omdat deze winter de ramp van 50
jaren geleden nationaal werd herdacht.
Anderzijds om in herinnering te brengen
waartoe een gemeenschap met elkaar in staat is
als de nood aan de man komt.
Inge van Eed en Petersman
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De geschiedenis van het speelgoed
Danny Blijleven moest in zijn klas een spreekbeurt houden. Hij koos als
onderwerp, ‘speelgoed’. Niet alleen over het speelgoed van vandaag wilde hij
iets vertellen en in de klas laten zien, maar ook iets over de geschiedenis van het
speelgoed. Daarom klopte hij aan bij de Historische Kring. “Heeft u speelgoed
van vroeger”, vroeg hij aan de conservator, “en mag ik daar iets van gebruiken
voor mijn spreekbeurt”. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst dacht deze, en ging
samen met hem op zoek naar wat oude speeltjes in de collectie. Wij wilden dan
wel de tekst van zijn spreekbeurt opnemen in de Turfjes. Dat wij er ook zijn foto
bij zouden plaatsen hebben we maar niet verklapt. (red.)
Honderd jaar geleden
Honderd jaar geleden waren er ongeveer
5.000 verschillende soorten speelgoed.
Nu zijn dat er meer dan 60.000!
Kinderen speelden vroeger veel meer samen.
Ze speelden veel buiten. Dat kon, want er
reden toen veel minder auto’s.
Ze hadden maar weinig speelgoed nodig om
plezier te maken. Een bal, een touwtje, een
hoepel of een tol waren al genoeg voor uren
plezier. En ’s avonds keken ze in boeken met
plaatjes of luisterden ze naar verhalen.
Stenen en kleine botjes behoren tot het oudste
speelgoed van de wereld. De kinderen
bedachten hier allerlei spelletjes mee.
Wie het beste was in gooien en opvangen die
won. Dit noemden ze vroeger bikkelen.

Met klei maakten ze figuurtjes of knikkers.
De meisjes maakten er ook wel kleine
kookpotjes van waar ze dan weer mee
speelden.
Vroeger waren er geen speelgoedfabrieken.
De rijke mensen lieten speelgoed maken en de
gewone mensen maakten zelf speelgoed.
Later kon je op de jaarmarkt speelgoed kopen
wat met de hand gemaakt was.
In 1769 werd de stoommachine uitgevonden.
Hierdoor kwamen er ook speelgoedfabrieken.
Mijn favoriete speelgoed thuis
Lego is bekend speelgoed.
Ook in andere landen spelen kinderen ermee.
Lego wordt in wel honderd landen verkocht.
Het bestaat al heel lang.

Door wie is lego bedacht
Lego is bedacht door Ole Kirk Christiansen.
Hij was timmerman in het dorpje Billund in
Denemarken.
Ole maakte allerlei speelgoed van hout, zoals
poppen en rammelaars.
In 1947 ging hij blokken van plastic maken.
Dat lukte eerst niet goed. De blokken waren
glad. Ze vielen steeds van elkaar af.
Maar de zoon van Ole kwam met een idee.
Blokjes met nopjes aan de bovenkant en buisjes
aan de onderkant. De nopjes pasten precies
tussen de buisjes. Daardoor konden de blokken
stevig op elkaar gezet worden.Zo werd de
legosteen het begin van een heel bouwsysteem,
dit was in 1958.
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Waar komt het woord lego vandaan
Lego komt van het woord “leg godt”, dit zijn
Deense woorden. Ze betekenen: speelgoed.
Ole heeft deze naam zelf bedacht.
De eerste twee letters van “leg” en de eerste
twee letters van “godt” maken samen het
woord lego. Het betekent dat je goed met
legostenen kunt spelen.
In het Latijn betekent lego: Ik zet in elkaar.
Dat klopt want met lego moet je alles zelf in
elkaar zetten.

Waar komen onze knikkers vandaan
De knikkers waar wij nu mee spelen komen
bijna allemaal uit Mexico.
Dat is een land in Amerika.
In Mexico staat een fabriek waar elke dag
395.000 knikkers gemaakt worden.
Onze knikkers hebben dus al een hele reis
achter de rug als wij er uiteindelijk mee gaan
knikkeren.
Soorten knikkers
Er zijn verschillende soorten knikkers. Grote en
kleine, in allerlei kleuren. Ook hebben ze
verschillende namen. De namen zijn niet overal
hetzelfde. Knikkers hebben in verschillende
provincies verschillende namen.
Ze zijn ook niet overal hetzelfde waard.
Ik noem er zeven op die wij kennen:
Turtel, Spaghetti, Gorilla, Parkiet, Olie,
Olieorka, Papegaai.
Een Parkiet heet dus in Friesland heel anders.
Je kunt met knikkers heel veel spelletjes doen,
maar overal doen ze dat weer anders en
noemen ze dat anders.

Verschillende soorten lego
Er zijn verschillende soorten lego. Duplo, lego
en technisch lego. Met lego kun je van alles
maken! Weet je waar je dat kunt zien?
In Legoland. Legoland ligt in Denemarken in
het plaatsje Billund.
Daar staat ook de fabriek. Legoland is
gebouwd in 1968.
Mijn favoriete speelgoed op het schoolplein
Knikkeren is al heel oud.
Het is een leuk spel en iedereen kan het.
Je hebt alleen de grond en een paar
ronde balletjes nodig. Daarom
knikkeren kinderen in alle landen van
de wereld.
Vroeger gebruikten ze kleibolletjes als
knikkers. Nu zijn ze meestal van glas
gemaakt.

Dit w as mijn spreek beurt over speelgoed .
Om w at oud speelgoed te k unnen laten zien
heb ik een tol, een jojo, een bouw d oos en een
d oosje met bik k els bij Het Molenhuis geleend .
Zelf had ik lego platen, d uplo, lego en k nik k ers
meegenomen.
Danny Blijleven
De Bentland en 34
Benthuizen
School met d e Bijbel groep 7

Hoe worden knikkers gemaakt
Eerst wordt er glas in de oven gedaan.
Het glas wordt daar zo warm dat het
een lange rechte sliert wordt. Door die
sliert gaan gekleurde draadjes.
De knikker-machine knipt de sliert in
kleine stukjes. Terwijl de stukjes weer
hard worden rolt de machine ze heen
en weer. Zo krijg je mooie ronde
knikkers.
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Zwerven door musea
De keuze voor het museum in het 2e kwartaal
2003 is gevallen op het Catharina Gasthuis in
Gouda. Het verleden van een Hollandse stad,
van gilden met hun gildenkamers en
schutterijen met hun schutterstukken, een
stadsapotheek en een oude keuken vol potten
en pannen komt hier tot leven.
In de kelder huivert men voor de straf- en
martelwerken die eeuwen geleden in Gouda
werden gebruikt en de dolcel, die vroeger
gebruikt werd om razende krankzinnigen tot
bedaren te brengen, is de enige die in Nederland
bewaard gebleven is.
Dit alles, met de kunstnijverheidszalen met
objecten uit het dagelijks leven, zoals meubelen,
serviesgoed, glazen en speelgoed geven een
indruk van hoe Goudse burgers in vroegere
eeuwen leefden.
Alleen al het gebouw, dat
vroeger als stadsziekenhuis heeft gediend
is een bezoek meer dan
waard. Liefhebbers van
schilderijen komen ook
aan hun trekken.
Een aparte tentoonstelling
is gewijd aan: Merk w aard ig. Vrouw enw erk van
alle tijd en (merklappen van de 18e tot en met de
21e eeuw).

Meegaan met deze ‘zwerftocht’ op 14 mei 2003
kost 11,00 euro, voor vervoer, koffie, entree en
de rondleiding. Wij vertrekken 09.10 uur bij
Het Molenhuis en hopen terug te zijn tussen
13.00 en 14.00 uur. Wij wijzen er op dat het
museum geen lift heeft, en wel veel drempels.
Opgeven bij Inge van Eeden Petersman,
telefoon 079 331 00 67.

Van de redactie
Vergrijzen de Turfjes?
Nog erger, ze zouden wel eens kunnen
verdwijnen. De oplettende lezer heeft al kunnen
constateren dat steeds dezelfde mensen de
artikelen leveren. Niet omdat zij dat zo graag
willen, maar omdat er geen andere kopy
binnenkomt. De redactiecommissie is voltallig,
maar het aantal schrijvers is te weinig.
Dit is de 1e aflevering van de 13e jaargang. Als we
de 12 voorafgaande jaargangen in drieën knippen,
zien we dat de eerste 4 werden geschreven door
16 auteurs, de volgende 4 door 11 en de laatste 4
waren dat er 8. Dat gaat niet goed en wij doen
dan ook een dringend beroep op die leden die
daarvoor capaciteiten hebben, ons (uw eigen
vereniging), te helpen en kopy te leveren. Als
bijvoorbeeld 5 personen een artikel per jaar
inzenden komen wij al een heel eind verder.
Jong aanstormend talent is van harte welkom,
dat kunt u lezen in dit nummer.
Redt u de Benthuizer Turfjes van de ondergang?

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:
Anado b.v. kleinmeubelen

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel

Autorijschool J. Bremmer

Administratiekantoor W. Pos

Verkeersschool Bremmer b.v.

Schoonmaakbedrijf Pos

Verkeersschool Bross b.v.

Pos-Kaart

Aannemingsbedrijf Gräper b.v.

R. E. D. Systemen

Aannemingsbedrijf Groen en Bregman

Aannemingsbedrijf Gebr. Schellingerhout

G. B. Hijdra

Service Equipe

Jobarco b.v.

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Speedwash b.v.

Groentekwekerij G. J. van der Kooij

Speedwash b.v. Delft

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Tuincentrum Van der Spek

Leune Benthuizen b.v. Aannemers

Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder

Aannemersbedrijf Van der Meer

Van Waaij b.v. Interieurverzorging

Van der Meer Automobielbedrijf

Kantoor Zaal
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