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Zwerven door de regio
Simon van Gijn - Museum aan Huis in Dordrecht
24 september 2008, vertrek 9.45 uur bij Het Molenhuis
Het museum is een voormalig patriciërshuis, gebouwd in
1729 en genoemd naar de laatste bewoner, Simon van Gijn
(1836-1922).
Mr. Van Gijn was een verwoed verzamelaar van
kunsthistorische voorwerpen, die hij, met het huis en de
inboedel, vermaakte aan de gemeente Dordrecht, met de
bedoeling er een museum van te maken. En dat is
gebeurd, het huis heeft nog de oorspronkelijke indeling
met authentieke interieurs uit de achttiende - en
negentiende eeuw. We lopen door kamers met goud- en
veloutébehang, met plafondschilderingen van beroemde
schilders en met wandtapijten, die speciaal in Oudenaarde
op maat zijn gemaakt. Van Gijn schreef: “Het verleden is een
spiegel voor het heden, wie zijn eigen tijd, het heden, goed wil
begrijpen en verstaan, dient geen algehele vreemdeling te wezen
in de toestanden van het verleden, waaruit die van het heden
haar oorsprong vindt.”
Dat is een opdracht voor ons,
leden van een historische
vereniging. Ga met ons mee,
het kost €12,50 per persoon,
inclusief vervoer en een kopje
koffie. Omdat Dordrecht wat
verder weg is dan wij
normaal gaan, stellen wij u
voor na het museumbezoek
iets te eten (voor eigen
rekening) of iets eetbaars mee
te nemen. Dan zijn wij in de
loop van de middag, wat
later dan gewoonlijk, thuis.
Opgeven tot 10 september bij
Adri en Ries Havenaar, telefoonnummer 079331 3580.
Graag vooraf betalen op bankrekening 307.25.64.13 ten
name van Historische Kring Benthuizen.

Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel
3 december 2008, vertrek om 9.45 uur bij Het Molenhuis
De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel
startte in 1993 een oudheidkamer in een deel van de stal
van de zeventiende-eeuwse boerderij “Nooitgedacht”, aan
de ’s Gravenweg. Intussen zijn de gehele stal, het
tussendeel van de twee hooibergen, een deel van het erf en
andere objecten erbij getrokken. In het gebouw zijn
exposities van plaatselijke geschiedenis, leven en ambacht
ingericht. Op de stalzolder zijn thematische
wisselexposities.
Deelname aan deze excursie naar onze zustervereniging
kost €8 per persoon, over te maken op bovengenoemde
bankrekening. Van tevoren graag telefonisch opgeven bij
Adri en Ries Havenaar, telefoon zie boven.
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Bestuursmededelingen
Welkom nieuwe leden

Open Monumentendag 2008

Op de Koninginnemarkt was onze vereniging
vertegenwoordigd met een aantal medewerkers, die
twee presentatiekramen bemanden (vrouwden?).
Het resultaat daarvan is dat anderen enthousiast
werden voor de Historische Kring en zich hebben
opgegeven als lid.
Een hartelijk welkom (met hun gezinnen) voor:
C. van Beveren, R. van Dam, P. van Dusschoten,
A. L. van der Heijden-Sitze, G.J. Kleinlugtebeld,
Th. Koppejan, A. Kuntze, M. van Leeuwen,
A. van der Meer, H. Mesu, J. Oskam, allen uit
Benthuizen en B.J.L.A. de Frankrijker uit
Hazerswoude.
Tot ziens in Het Molenhuis of op een van de
andere bijeenkomsten.

Op zaterdag 13 september wordt dit landelijk
evenement weer gehouden met als thema Sporen
(zie pagina 5).
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn die
dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bij mooi
weer drinken we koffie op het terras en in de
oudheidkamer zijn gastvrouwen en gastheren
aanwezig om u inlichtingen te geven over alles
wat daar te zien is.
Extra activiteiten staan vermeld in de folder die
de gemeente Rijnwoude uitgeeft over Open
Monumentendag.

Ledenvergadering

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op
vrijdagavond 21 november 2008 in gebouw De
Het Molenhuis
Bron aan de Dorpsstraat alhier. De heer A. van ’t
Op vrijdag 9 mei 2008 is de tentoonstelling In de
Riet uit Aarlanderveen geeft dan een lezing, met
val gelopen.... geopend, in aanwezigheid van vaste afbeeldingen van en over de vervening rondom
medewerkers en andere belangstellenden.
Benthuizen.
Piet Anker uit Leiden, verzamelaar van oude
Nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt
gereedschappen, stelt zijn verzameling vallen en in de huis-aan-huis bladen.
klemmen voor schadelijke dieren als ratten en
Activiteitenkalender
muizen tijdelijk beschikbaar aan de HKB.
Er zijn heel oude stukken bij, meestal klapvallen, - zaterdag 13 september:
Open Monumentendag, (zie hierboven);
sommige ambachtelijk gemaakt, andere echt in
elkaar ‘geknutseld’, maar die zijn vaak het meest - woensdag 24 september:
Zwerven door de regio, (zie pagina 2);
interessant. De apparaten komen uit alle wind- vrijdag 21 november:
streken, van een 70jarige muizenval uit Ter Aar
Ledenavond in De Bron, (zie hierboven);
tot een berenklem uit Canada en uit Ghana een
- woensdag 3 december:
val, gemaakt van oude blikjes. Het verhaal van
Zwerven door de regio, (zie pagina 2).
de rattenvanger van Hamelen ontbreekt niet en
het werk van de professionele bisamrattenvanger
wordt toegelicht. Extraatjes zijn een vinkenkooi
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
en een wespenvanger.
Kees ’t Jong, algemeen adjunct
De tentoonstelling staat tot 1 september 2008.

Van de redactie
Op pagina 6 van de vorige Turfjes, in het artikel
over het Molenkwartier, is het jaartal 1025
genoemd. Benthuizen is wel oud, maar hier gaat
het over 1925. Onze excuses voor dat verkeerde
cijfer. Het is al eerder gebeurd, en die
(mondelinge) excuses zijn gelukkig aanvaard.
In dit nummer krijgt een oud Benthuizens bedrijf
de aandacht. Een familiebedrijf, dat door alle
moderne voorzieningen van deze tijd de bakens
moest verzetten.

Wij danken de gastschrijvers en iedereen die
informatie gaf voor hun medewerking en kijken
met belangstelling uit naar de volgende kopij.
Wie volgt het goede voorbeeld van deze ijverige
leden? Als u van tevoren inlichtingen wilt
hebben, bel ons gerust. De namen van de redactie
en de datum voor het insturen van de kopij staan
in het colofon op de vorige pagina.
Veel genoegen met deze Turfjes.
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Museumstukken V
Augustus, oogstmaand; daar wordt sinds jaar en
dag de graanoogst mee bedoeld. Van goudgele
akkers in juli verandert het landschap gedurende
de maand augustus in een aardkleur, al naar
gelang van de landstreek, van een lichte zandkleur tot die van donkere zeeklei.
Wij zijn gewend aan de grote machines
die in korte tijd maaien en dorsen
tegelijk, met daarna nog een
stropers met opraper voor het
achtergebleven stro. Maar
er zijn andere tijden
geweest, waar met
meer mankracht
werd gewerkt.
Voordat de
maaidorsers, de combines, op het veld
kwamen, zagen we al de maaimachines
achter een tractor. Een tractor was de
vervanger van werkpaarden, die ook de
maaimachines voorttrokken. Die maaimachines
zijn inmiddels museumstukken, te zien in de
landbouw- en streekmusea.
Leen Snoep, geboren in 1919, kan nog veel
vertellen over die tijd. Hij werkte al jong mee op
het bedrijf van zijn vader aan de Slootweg.
Er was zelfs nog geen maaimachine, zoals
hierboven bedoeld, het werk gebeurde met
handgereedschap.
Van die gereedschappen zijn er nog veel te zien
in onze oudheidkamer Het Molenhuis.
Om te beginnen twee sikkels, een grote en een
kleine. Tot wanneer daar in onze streek mee
gewerkt is, kan onze zegsman niet vertellen. Leen
weet wel, dat zijn vader er hier ‘in Holland’ niet
meer mee gewerkt heeft. De ‘oude’ Snoep, kwam
in 1914 uit Zeeland naar ‘Holland’. In Zeeland
werd nog gewerkt met de sikkel, ‘zekel’ in
Zeeuws dialect.
De sikkel werd vervangen door een zicht, dat is
een korte zeis. Werken met gebogen rug dus.
Hulpstuk bij de zicht is een pikhaak. Die is nodig
om een mooie schoof te maken. “Insteken en
uithalen” noemt Leen Snoep dat.
Om een zicht scherp te houden, hebben we ook
een haarstel (spit en hamer)en een strekel nodig.
Zicht, pikhaak, haarstel en strekel maken deel uit
van onze collectie.
Toen de maaimachines al in gebruik waren, werd
de zicht nog niet afgedankt. De slootkanten en de
kanten van het gewas naast de graanakkker
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moesten
eerst met de
hand (10 rijtjes)
gemaaid worden,
voordat de machine
er in kon.
Het gaat er in dit artikel niet om wat vroeger
verder te pas kwam aan de oogst; dan moet er
een uitleg komen over het maken van schoven,
het ‘hokken’ en op een ‘schelf’ (streektaal is
schelft) zetten en nog veel meer. Lees daarvoor
bij voorbeeld onze uitgave Het jaar rond in
agrarisch Benthuizen, geschreven door A. van der
Hoeven.
Het gaat nu over gereedschap en daar hoort
onder andere ook nog een dorsvlegel bij.
Op de voorpagina van het vorige Turfje staat een
foto van een demonstratie dorsen met de hand,
‘kneppelen’ wordt dat ook wel genoemd. In
Zeeland wordt een vlegel een ‘vluier’ genoemd.
Dikwijls wordt het boerenleven heel romantisch
voorgesteld. Zeker bij plaatjes uit vroeger tijden
en in versjes, zoals geschreven door A. Lijsen:
Sikkels klinken, Sikkels blinken,
Ruisend valt het graan.
Zie de bindsters garen, zie in lange scharen
Garf bij garven staan.
Minder romantisch klinkt het zoals een emigrant
het vertaalde in ‘broken English’:
Tractors blinking tractors stinking
rushing falls the grain.
See the farmer steering see him manoevreering
down the country lane
(En nog veel meer ‘troubles’ volgen daarna.)
Onze collectie gereedschappen bestaat uit nog
veel meer dan die hierboven zijn beschreven.
Inge van Eeden Petersman

Sporen;
Open Monumentendag 2008, 13 en 14 september
Alles draait om het thema Sporen op dit jaarlijks terugkerend, landelijk evenement.
Aanknopingspunten voor sporen zijn overal te vinden, in monumenten, het landschap, stratenplannen en straatnamen. De straatnamen verwijzen dikwijls naar het verleden.
Zo ook in Benthuizen; men woont in een bepaalde
straat maar denkt er zelden aan waar de naam
naar verwijst. De naamgeving komt echter niet
zo maar tot stand. Daarvan getuigen de verslagen
van de gemeenteraadsverslagen.
In de raadsvergadering van 24 mei 1966 stond de
naamgeving van onder andere de dr. Albert
Schweitzerlaan op de agenda. Eenparigheid in de
stemmen ontbrak, voorgesteld werd een naam te
nemen met een historische achtergrond of een uit
het Oranjehuis. Een raadslid was van mening dat
de naamgeving een
verdienste moest
inhouden, van
diegene wiens
naam gebruikt
werd, wel te verstaan. Die
onschuldige opmerking werd
als dubbelzinnig opgevat en er
kwam een heftige discussie.
Over de eerste ‘vernoeming’, was men het snel
eens, het Beelaertspark.
De heerlijkheid Benthuizen was sinds 1878 bezit
van de familie Beelaerts van Emmichoven. In
1889 werd de heer G.C.O. Beelaerts ambachtsheer
en eigenaar van vele landerijen.
In het belang van de volkshuisvesting stond
Beelaerts in 1914 grond af in erfpacht aan
Woningbouwvereniging Algemeen Belang, voor
de bouw van 20 arbeiderswoningen.
“Uit erkentelijkheid is dan ook het Beelaertspark
naar hem vernoemd”, aldus het boekje Algemeen
Belang 1912 – 1987.
Dat de straat in de volksmond ‘Kikkerbuurt”
werd genoemd, staat niet op het bordje.
Welk spoor moeten wij volgen voor Croesinck,
Oem van Wijngaarden en van Zuijtland?
De Croesinks waren vanaf 1488 ambachtsheer.
Cornelis, Jacob, Heijndrik, weer een Jacob en
Sanderina tot en met 1595. Een spoor is nog te
vinden aan de Lange Vijverberg in Den Haag.
Daar woonde heer Hendrik op nr. 12. Men krijgt
dan een idee hoe de ‘heren van Benthuizen’
woonden. Er staat een prachtig oud pand; een
hardstenen trap met ijzeren leuningen, een

souterrain, drie verdiepingen en een zolder met
dakkapellen. Het is niet meer in gebruik als
woonhuis, volgens de naambordjes.
Jonkheer Jacob Oem van Wijngaarden werd in
1595 ambachtsheer. Het voorstel om zijn naam
aan een straat te geven, was weer reden tot
discussies in de raadsvergadering. De naam was
“te lang”, voorgesteld werd Dreeslaan, maar dan
zouden de bewoners van de bejaardenwoningen
zich misschien gediscrimineerd voelen alsof zij
“Dreestrekkers” zouden zijn. Het werd
Oem van Wijngaarden.
Catharina van Zuijtland van Moermont,
werd in 1690 ambachtsvrouwe.
Zoals in de gemeenteraad werd
gesteld, kunnen we ons
afvragen wat hun ‘verdiensten’
zijn geweest.

De grote vraag is: Waarom zijn niet alle bordjes
zoals die van de Smedinghstraat? Daarop is te
lezen dat Smedingh burgemeester was en wanneer.
In de raadsvergaderingen werd die vraag ook al
gesteld, met name over Croesinck en van
Zuijtland. Burgemeester Verbree zegde toe hier
wat aan te laten doen. Een paar maanden later:
Dezelfde vraag en hetzelfde antwoord. Is deze
vraag ook al eens in de raadsvergadering van de
gemeente Rijnwoude gesteld? Zoek de sporen!
Inge van Eeden Petersman
Bronnen: Streekarchief Rijnlands Midden,
Benthuizer Turfjes, Carillonklanken,
Woningbouwvereniging Algemeen Belang,
Rondom de Kansel van Benthuizen.
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Groeten uit Benthuizen aan Sint Petersburg, in 2006
Wie verre reizen maakt, kan veel vertellen. Piet van Waay is zo’n reiziger en komt dan weer mensen
tegen waar de Historische Kring al eerder mee kennismaakte. In zijn archief bewaart Piet ook
oude documenten uit zijn familie. Die documenten roepen weer herinneringen op aan vroegere
bewoners van Benthuizen. En de Turfjes zijn er om herinneringen en beelden vast te leggen,
zodat ook anderen daar van kunnen genieten. Het verhaal:
Op 29 juli 2006 waren mijn vrouw en ik, vergezeld
van een bevriend echtpaar, op bezoek in de Petrus
en Pauluskathedraal in Sint Petersburg, Rusland.
Tot onze perfect Nederlands sprekende gids
Alexander Belinim, maakte ik de opmerking “Ik
ken in Rusland slecht één persoon en die woont
in deze stad van vijfeneenhalf miljoen inwoners”.
Toen ik haar naam, Elena Koetjana noemde, zei
de gids: “Die komt er zo aan met groep elf”, het
bleek een college van hem te zijn.
Na lang wachten bleek zij die dag vrij te zijn. Wij
hebben toen een schriftelijke groet achtergelaten,
met de toevoeging dat zij in het verleden in
Benthuizen (Nederland) een lezing gehouden had.
Zij had namelijk in december 1991 in De Bron en in
de Hoeksteen verteld over Sint Petersburg en tsaar
Peter de Grote. Dit op uitnodiging van Wouda
Harteveld en Arie Schellingerhout, die haar tijdens
een vakantie in Sint Petersburg hadden ontmoet.
Bij die gelegenheid in Benthuizen, heeft ze ook
de prentbriefkaarten van een eeuw oud van haar
stad bekeken, die in mijn bezit zijn.
Deze kaarten waren aan mijn oudoom Cor van der
Wal in Den Haag gestuurd. Oom Cor was geboren
in de Hoogeveen en was een broer van mijn oma.
Hun vader was omstreeks 1866 verhuisd naar
Zegwaart en daar een uitspanning begonnen,
nadat vrijwel al zijn koeien aan de veepest
gestorven waren. Benthuizen telde in genoemd
jaar 330 koeien en aan de tyfus stierf toen 82 stuks
vee (zie Benthuizer Turfjes van juni 2000).
De vrouw van oom Cor was in Den Haag
directrice van het Sint Nicolaas Gasthuis, een
rusthuis voor welgestelde bejaarden, gelegen aan
de Oude Molstraat. Haar zoon, Herman van Dijk,
stuurde deze kaarten vanuit Sint Petersburg (en
vanuit Berlijn) naar zijn ouders. Deze Herman
was met vrouw en kinderen woonachtig in
Petersburg in de jaren 1900 tot 1902. Hij was in
particuliere dienst van de Nederlandse gezant,
jonkheer C. van Vredenburgh. Herman vervulde
er de functie van ‘valet de chambre’
(kamerdienaar). Hij ging gekleed in het bij zijn
beroep horende livrei.
Het gezantschap was niet zoals nu gevestigd in
een mooi pand aan het water, maar gewoon in een
hotel. Van verscheidene objecten van de ansichten
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uit Petersburg hebben mijn
vrouw en ik foto’s gemaakt.
In Sint Petersburg, een stad die
in de Tweede Wereldoorlog, na
een beleg van 900 dagen wel
beschadigd, maar niet bezet
was geweest, lukte dat beter
dan in Berlijn, dat bijna geheel
van de kaart was geveegd.
Piet van Waay
De Petrus en Pauluskathedraal
in Sint Petersburg.

Brandstoffenhandel Voorwinden
Piet Voorwinden werkte vanaf zijn schooljaren mee in de brandstoffenhandel
van zijn vader, Johan Voorwinden. Bij brandstoffenhandel Voorwinden hoorde
van oudsher nog een ander bedrijf, de bekende schippers Voorwinden. Aan
dat bedrijf is al eerder in onze Turfjes aandacht besteed, in het nummer van
juni 2001. Terloops wordt daarin ook de brandstoffenhandel genoemd. In dit
stuk is het andersom. Het gaat over de brandstoffenhandel, maar het is
onmogelijk de schippers over te slaan.
Het woord is aan Piet:
Als ik iets over de brandstoffenhandel Voorwinden
schrijf, moet ik beginnen bij mijn opa, Pieter
Voorwinden (1855-1940).
Opa werd in Gelderswoude geboren en was al op
negenjarige leeftijd wees. In 1983 trouwde hij met
Pietje Spijker, van de Palesteinse watermolen. Ze
woonden aanvankelijk op de oosthoek van
Benthuizen, wat nu Heerewegh is. Benthuizen
had toen eigenlijk maar één straat, de Dorpsstraat.
Opa werkte toen op een boerderij, die later van
W.C. Diephout was.
De drang om voor zichzelf te beginnen brak aan
toen hij de locatie Dorpsstraat 41-43 kocht, het
Voorwindenhuis; totaal vijf huizen en enige
schuren waar een turfhandel in gevestigd was.
Het was een groot complex, het liep aan de
achterkant tot de vaart. Ook was er een schuit
aanwezig, die hij overnam. Opa is toen schipper
en turfhandelaar geworden. Zijn oudste twee
zoons hielpen hem daarbij.
Regelmatig ging hij met de zeilschuit naar
Vinkeveen om een vracht turf te halen voor de
verkoop. Zaterdags ging hij de klanten langs om
bestellingen op te nemen en ’s maandags werden
de turven bezorgd, met een volgeladen tweewielige
handkar met ijzeren wielen. Daarbij moesten tante
Cor en mijn vader (Han), de kar helpen trekken
en duwen over de onverharde Dorpsstraat. De
straat bestond uit een verhard
‘paardenstraatje’ en een onverhard pad
van keislag. Later zijn er brandstofsoorten bijgekomen, namelijk eierkolen,
cokes en stukkolen.
Omstreeks 1920 werd een nieuwe
schuit aangekocht en zijn Leen en Piet
ieder met een schuit voor zichzelf
begonnen met schipperen. Mijn vader
Johannes (1902-1979), voer van zijn
twaalfde jaar tot zijn trouwen met de
schuiten mee, het waren toen nog
zeilschuiten. In 1927 kwam er een
motor in de schuiten. In hetzelfde jaar
heeft mijn vader de brandstoffenhandel
van zijn vader overgenomen, met
bijbehorende huizen en schuren.

In de oorlog 1940-1945 waren de kolen op de bon
en slecht te krijgen. Oom Piet en oom Leen
haalden 500 kg. antraciet bij groothandel Wille in
Koudekerk aan den Rijn, met een grote slee. Ze
gingen schaatsend over het ijs naar de Rijndijk,
terug moesten ze trekkend en duwend de
terugtocht naar huis ondernemen.
Na de oorlog ging alles beter en vlugger. De
kolen werden door de Nederlandse Spoorwegen
per wagon van circa twintig ton aangevoerd aan
de Heerensingel in Leiden en door de gebroeders
Voorwinden naar Benthuizen gevaren.
Brandstoffenhandel Voorwinden was klant bij de
schippers Voorwinden. Het vervoer van een ton
kolen kostte ongeveer drie gulden.
Als de schippers eierkolen moesten vervoeren,
smeerden ze hun gezicht, nek en armen in met
talkpoeder. Dat was tegen het verbranden van de
huid in de zon. Eierkolen waren van fijne,
geperste antraciet, met een teermiddel erdoor
tegen het uiteenvallen van de kolen. (Denk aan
het teren van houten schuren in de zomerzon,
dat liep ook fout af.)
In de jaren vijftig van de vorige eeuw moest er in
de winter een wagon kolen gehaald worden. In
de vaart langs de Slootweg lag een behoorlijke
laag ijs. Wat nu gedaan? Toen is de schuit met
een tractor van gebroeders Bakker en een lang
dik touw naar de Wittebrug getrokken. Ik denk
dat de schaatsliefhebbers in
Benthuizen dat niet zo leuk
vonden!
De schuiten konden tot achter
de kolenschuren varen en
werden met kruiwagens
leeggereden. Toen de sluis bij
Jaap Spijker dicht ging, zijn we
zelf de wagons gaan lossen bij
het station Zoetermeer.
Mijn vader had in het begin
paard en wagen voor het
vervoer. Daarbij voor kleine
‘vrachtjes’ een fiets met voorop
een transportdrager.
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Met die fiets werden nog andere diensten verricht.
In de oorlogsjaren waren er weinig mogelijkheden
om van Benthuizen naar andere plaatsen te reizen.
De vrouw van Siem de Hertog wilde heel graag
eens haar dochter Aaltje opzoeken in Leiden. Mijn
vader heeft haar toen weggebracht met zijn fiets.
Op de transportdrager werden wat extra schone
zakken gelegd en daarop zat vrouw De Hertog,
als een koningin in haar open koets. Het was niet
zo’n zware vracht, ze woog ongeveer vijftig kilo.
Toen ik mee ging werken in de zaak, na acht
jaren lagere school, waren er al andere transportmiddelen in gebruik.
In 1950 werd de eerste auto aangeschaft; een
driewieler Goliath vrachtwagentje met 750 kg.
laadvermogen. Het was een hele verbetering. Als
mijn vader en moeder op visite gingen, stapten
ze ook in de Goliath. Er werd wel een schoon
kleedje in gelegd, want ja, op visite ga je in nette
kleren en van het werkgoed bleef er wel eens wat
‘zwarts’ achter.
Later, in 1956, verwisselde hij de Goliath voor een
Opel-Blitz, met 1.800 kg. laadvermogen. Weer later
een Opel-Blitz met een zelfgemaakte losse houten
trechter, met aan de onderkant een losschuif. Een
treinwagon van vijfentwintig ton werd met behulp
van transportbanden in tien keer leeggereden.
Het kwam wel eens voor dat er twee wagons
tegelijk aankwamen. Om geen staangeld te
hoeven betalen, reden we de twee wagons dan in
vierentwintig uur leeg. Een op de dag, de andere
’s nachts in vorst en sneeuwstormen.

Piet achter de kruiwagen met twee wielen.

In de strenge winter van 1962-1963 was er soms
boven de twintig graden vorst. Het afrekenen
met de klanten was dan vaak een probleem,
omdat je geen gevoel had in je vingers. Wij
werkten die winter met z’n drieën; vader, Co van
der Meer en ik. ’s Avonds was de lijst van
bestellingen net zo lang als die van ’s morgens.
In die tijd gingen we ook Caltex petroleum en
flessengas verkopen.
Voor de nieuwe haarden werden meestal ‘nootjes
IV’ verkocht, later kwamen er ‘nootjes V’ bij. Om
een wagon nootjes IV te kopen, moest
je vaak een wagon ‘III-tjes’ er bij
nemen, terwijl je die niet zoveel
verkocht.
Om de klanten in het dorp te bedienen
heeft mijn vader zelf een handkar
ontworpen. De bekende Kees Mets
heeft het ontwerp uitgewerkt, hij
noemde het een kruiwagen met twee
wielen.
Die kar heeft nog veel meer dienst
gedaan. Toen firma Van Noort, (familie
van de Voorwindens), de halschool
hierachter bouwde, hebben zij de kar
gebruikt voor het aanbrengen van de
dakplaten. Andere hulpmiddelen
waren een stelling en touwen. Mijn
vader heeft met dat werk geholpen.
Vader en moeder Voorwinden
maken een uitstapje in de Goliath.
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Behalve het sjouwwerk in de brandstoffen,
kwamen er ook nog andere zaken om de hoek
kijken, zoals afrekenen bij de klanten. Elke
maandagochtend ging mijn vader achttien
klanten langs, die dan 3 tot 7 gulden per week
betaalden en zodoende de betaling spreidden
over het hele jaar. Soms konden ze niets missen
omdat de kinderbijslag nog niet binnen was of, er
moest bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine
worden gekocht.
De prijzen van brandstoffen zijn danig veranderd.
In mijn jeugd kostten de turven 90 cent per 100
stuks, de eierkolen ƒ1,90 per hl. en een liter
petroleum 17 cent.
Mijn moeder had het ook altijd erg druk. Op de
dag klanten aan de deur en ’s avonds kwamen er
vaak mensen afrekenen. Die bleven dan hangen,
brachten soms hun vrouw mee en zo ontstond
ook wel een kennissenkring. Iedere klant bracht
zijn eigen verhaal mee.

Zodoende deden C. Bregman en A. Leune het
meeste landwerk, terwijl ik dagen achtereen op
de weg zat.
Die landbouw was ook al van oudsher een
nevenbedrijf. In de Noordpolder had mijn vader
bouwland. Aanvankelijk samen met zijn zwager,
Teunis van den Dool, later deed hij het alleen.
Een deel eigendom en een ander deel gepacht
land. In wisselbouw werden verschillende
gewassen geteeld. Net als bij anderen gingen ook
wij over op spruitenteelt en aardappelen.
Na onze verhuizing naar de Schoolstraat,
verkocht Riet aardappelen ‘uit huis’, aan
particulieren. Langzaam is die tak van ons werk
ook teruggelopen, ik heb nu nog 1 ha. grond.
Met de vrachtauto vervoerden we onder andere
kippen voor Rien Zonneveld, metalen voor de
smeden Van Eeden Petersman en Voskamp en
bouwmaterialen voor Van Noort en
Schellingerhout.

In 1959 werd de brandstoffenhandel een
vennootschap onder firma, ik werd medefirmant.
Inmiddels had ik mijn Middenstandsdiploma
gehaald en ook dat voor Vakbekwaamheid in de
brandstoffenhandel. Toen ik met Riet Portengen
trouwde, in 1961, gingen wij in de Graaf van
Bloisstraat wonen. De zaak bleef aan huis bij mijn
vader. Ook de administratie bleef daar en
zodoende moest ik ’s avonds nog al eens naar de
Dorpsstraat. Riet moest wel wennen aan de
zwarte troep die mijn beroep meebracht.
In 1967 heb ik de zaak overgenomen. Dat was het
jaar dat het aardgas kwam. Wij hadden in die
jaren ongeveer 250 klanten in Benthuizen en
omstreken met een omzet van ongeveer 300 ton
brandstof per jaar. Die omzet is toen met 10% per
jaar verminderd.
Concurrentie was er niet zoveel. Een enkele
handelaar van buitenaf probeerde wel eens kolen
te verkopen met zogenaamd venten. Hij bood de
kolen aan per zak.
Mevrouw weduwe Marcus Pos had ook kolen
gekocht. Toen mijn vader haar vroeg of hij kolen
kon leveren, zei ze dat ze die voordelig bij een
venter had gekocht. Ze had 6 mud gekocht,
vertelde ze. Mijn vader kwam bij het kolenhok en
zei dadelijk “als dit 6 mud is, zal ik ze voor jou
betalen”. Mijn vader kon nooit meer dan dan
5 mud kwijt in dat hok. “Ja”, zei mevrouw Pos,
“dat heb ik ook al gedacht” (dat het minder dan
6 mud was).

Mijn moeder is in 1970 overleden en mijn vader
in 1979. In 1997 zijn wij in het ‘Voorwindenpand’
gaan wonen, nu één huis.
Het werk dat ik heb mogen verrichten deed ik niet
tegen mijn zin, integendeel, ik heb met plezier
gewerkt, hoe zwart het er soms ook uitzag.
In de tijd dat we allemaal wat eenvoudiger
behuisd waren dan nu, was een grondige wasbeurt
een heel karwei, vooral zonder een douche. Maar
daar had ik wat op gevonden. In een oude
kolenmaat mengde ik warm en koud water en
zette die 2 meter hoog in de schuur. Vervolgens
een slang naar beneden en jezelf ‘douchen’
(volgens de wet van de communicerende vaten).
Intussen ben ik zeventig jaar oud. Mijn vrachtwagen heb ik nog, voor derden is er hoegenaamd
geen werk. Maar de kinderen doen nog wel eens
een beroep op mij en mijn auto. Het is fijn om zo
elkaar te kunnen helpen.
Piet Voorwinden

Toen het aardgas er aankwam, hebben we de
bakens verzet; de landbouw uitgebreid en we
gingen vrachtrijden voor aannemers.
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Cor van Wieringen woonde zeven jaar in Benthuizen
De Historische Kring vroeg hem er iets over te vertellen. Zijn vrouw, An Vollebregt stelde zijn
verhaal op schrift.
Cor vertelt:
“Op 1 februari 1950 begon ik mijn werk als
Landbouwvoorlichter in het districht Midden
Zuid-Holland (afgekort MZH) met standplaats
Benthuizen. Mijn voorganger was de heer
Markussen, die besloten had met zijn kersverse
vrouw naar Canada te emigreren. Ik nam zijn
plaats in, niet alleen van het werk, maar ook
hetzelfde kosthuis en dezelfde kamer op de Dijk
nr. 18, bij Cor en Geerlof Voorwinden, broer en zus.
Mijn werkterrein strekte zich uit van Waddinxveen
Noordeinde, Hazerswoude, Benthuizen tot
Zoetermeer, met proefvelden in Bleiswijk en
Zevenhuizen.
Het werk bestond uit onder andere advies geven
bij het opstellen van een teelt-bouwplan bij
akkerbouwers en advies geven over het gebruik
van bestrijdingsmiddelen en welke kunstmest en
hoeveel daarvan, het beste zou kunnen zijn op de
gewassen.
Het waren flinke afstanden die ik de eerste tijd
per fiets aflegde en zo kon het gebeuren dat ik
’s morgens in Waddinxveen moest zijn en
’s middags aan het eind van de Voorweg in
Zoetermeer. Na verloop van tijd schafte ik een
Mobilette aan om mij sneller te verplaatsen.
In 1960 kocht ik een Citroën, een zogenaamde
Lelijke Eend en zat ik letterlijk hoog en droog.
Later kreeg de grove tuinbouw mijn aandacht,
met name de spruitkoolteelt interesseerde mij.

Het kosthuis op de Dijk was een gezellig huis. Ik
voelde mij daar ook echt thuis. Naast mij waren
er nog twee, soms drie kostgangers. Twee van
hen waren onderwijzers van de christelijke
school in Benthuizen. Voor vele Benthuizenaren
nog wel bekend, namelijk Cees Schrier en Henk
Meertens (zie foto). Met Cees Schrier heb ik het
langst op dit adres gewoond en een kortere tijd
met Henk Meertens, die vanuit dit kosthuis
getrouwd is met juffrouw Schut (zie ook het boek
“Een school in het polderland”, bladzijde 153).
Ieder had een eigen verwarmde zitslaapkamer. De
maaltijden werden gezamenlijk aan tafel genuttigd.
Na de maaltijd, die overigens altijd heel smakelijk
was, las mevrouw Voorwinden voor uit de Bijbel.
Mevrouw Voorwinden was haar tijd ver vooruit:
buiten de zorg voor haar broer en de kostgangers
nam zij ook een baan buitenshuis aan. Zij was, net
als de andere leden van de familie Voorwinden
het al gedaan hadden, bereid om iedere ochtend
of avond de school schoon te maken. Haar broer
Geerlof zorgde in de winter voor verwarmde
lokalen door het vuurtje aan de gang te houden en
de kolenkitten gevuld naast de kachels te zetten.
Dat broer en zus Voorwinden veel werk hadden
is te begrijpen, met een baan en kostgangers.
Daarom kregen zij veel heel hulp van de nichtjes
Annie en Iet van Noort. Zij hielpen met het
huishoudelijk werk, deden het strijk- en zonodig
het verstelwerk. Wij mannen konden hun komst
wel waarderen want zij brachten
veel gezelligheid mee. Ook
Jannie, Corrie en Lenie van
Noort en Pieta Voorwinden
kwamen vaak binnenlopen. Het
was daar echt de zoete inval.
Wij zeiden overigens geen
mevrouw Voorwinden. Voor ons
was het ‘tante Cor’, voor mij is
dat tot haar overlijden zo
gebleven. Geerlof was Geerlof,
daar kwam voor ons en voor mij
nooit ‘oom’ voor. Geerlof had als
tweede baan nog de verkoop van
kaarten en postzegels; hij was
vertegenwoordiger van
Turkenburg’s handel in
groenten- en bloemenzaad.
Geerlof Voorwinden, Cor van Wieringen,
Henk Meertens en Kees Schrier.
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Mijn kamer had uitzicht op de Dorpsstraat, aan de overkant had je de
smederij van Voskamp en daar naast
schoenmaker De Vink.
Ook op de boerderij van Adrie
Zegwaard (foto hiernaast), die
getrouwd was met Lena Bogaards, was
altijd wat te beleven, met opa Bogaards
als bedrijfsleider. Het waren goede
vrienden van tante Cor en Geerlof
Voorwinden, regelmatig gingen zij bij
elkaar op bezoek. Lena schrobde,
onvermoeid, elke zaterdagmiddag het
erf van de boerderij van voor naar
achter schoon. De vele emmers water
daarvoor, schepte zij met twee tegelijk
uit de vaart en liep daarmee naar de
overkant. Over hogedrukspuiten was
nog weinig bekend.
Over de ‘vaart’ gesproken. In de herfst
was er de bietencampagne. De
gerooide suikerbieten werden langs de
Dijk gestort en vandaar in een schuit
van Leen en Piet Voorwinden, broers
van Cor en Geerlof, gedeponeerd om
afgevoerd te worden naar de suikerfabriek te Halfweg. De boottocht ging
via de Noord Aa, Weipoortse Vliet, Oude Rijn,
Braassemermeer en de Ringvaart (om de
Haarlemmermeer).
De Dorpsstraat was met regenachtig weer in de
bietentijd een glibberig geheel, wat niet met twee
emmertjes water halen op te knappen was. Met
grote schoppen en bezems werd op zaterdag
geschrapt en geveegd om de bagger weg te werken,
om zo op zondag uitglijders te voorkomen.

Ik moest afscheid nemen van het zo gezellige en
vooral ook goede kosthuis en als inwoner van
Benthuizen. Ik kreeg voor tijdelijk woonruimte bij
een aanstaande zwager aan de Zegwaartseweg.
Wij schreven ons in als woningzoekend in
Zoetermeer, maar kwamen wel onder op de lijst
te staan. Echter, de redding was nabij.
Aannemer Jan van Noort bouwde een dubbel
huis in Zoetermeer. Eén daarvan was voor zijn
zoon Arend, de andere was nog te koop. Wij
In de jaren dat ik in Benthuizen woonde was ik
werden hierop geattendeerd. De koop was snel
de enige rooms-katholiek. Daar heb ik geen
beslist. Zo bleef het contact met de familie
problemen mee gehad, integendeel, wij -mijn
Voorwinden – Van Noort voor altijd behouden.
verloofde en ik- werden vaak uitgenodigd op
Eén van de hoogtepunten voor mij was dat ik in
verjaardagen of ondertrouwfeestjes, die reuze
1964 gevraagd werd een mini-akkerbouwbedrijf
gezellig waren. Maar op een keer fietste ik door
te helpen ontwerpen en in te richten. Dat moest
Benthuizen en hoorde ik een jongen van ongeveer komen in het Beelaertspark, in verband met het
twaalf jaar oud, hard roepen tegen zijn vriendje
bezoek van koningin Juliana. Door samen te
“daar gaat een katholiek”. Ze bleven even staan
werken met Benthuizenaren voelde ik me weer
om mij eens goed te bekijken alsof ik een beziens- een beetje inwoner van Benthuizen.
waardigheid was, maar hielden mij niet tegen.
Ach, de godsdienststrijd was toen al tanende.
Omdat ik lid ben van de Historische Kring
Maar mijn verloofde Anny Vollebregt, vond het
Benthuizen en het gezellige blad de Benthuizer
wel bezwaarlijk om in het protestantse Benthuizen Turfjes toegestuurd krijg, blijf ik nog steeds op de
te gaan wonen met het oog op kerk, verenigings- hoogte van het reilen en zeilen in de jaren van
leven en eventueel school. Na veel vijven en
weleer in het landelijke, en tot nu toe, nog rustige
zessen kreeg ik in 1957 toestemming van het
Benthuizen in het polderland.”
Ministerie van Landbouw en Visserij om de grens
te verleggen van Benthuizen naar Zoetermeer.
Cor en An van Wieringen
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Gefundeerd op tonnen
Arie Schellingerhout heeft vanaf de eerste Turfjes tot en met het laatste nummer van 2005 veel
artikelen geschreven voor het blad. In 2006 is hij overleden. Arie had al enkele onderwerpen
uitgewerkt en in portefeuille gehouden. Wij zijn blij dit artikel over zijn grote interesse, de
bouw, alsnog te kunnen plaatsen. Het gaat over een boerderij aan de Dorpsstraat, waar Cor van
Wieringen over verhaalt in het artikel op pagina 10 en 11.
Evenwijdig aan de Dorpsstraat in Benthuizen,
schuin tegenover de brug over de Ringvaart, stond
de woning van landbouwer Adrie Zegwaard. De
stallen en verdere bedrijfsruimten stonden daar
haaks op.
Voor hem boerde daar zijn schoonvader Joh.
Bogaards en daarvoor S. van den Berg. De bij dit
bedrijf behorende landbouwgronden lagen in de
Zuidpolder en zijn vanaf ongeveer 1960 in
gebruik genomen ten behoeve van de woningbouw. De boerderij is gesloopt omstreeks 1975,
eveneens ten behoeve van woningbouw.
Al op de in 1767 door de landmeter van Rijnland
gemaakte kaart van Benthuizen stond op deze
plaats een boerderij. Deze zal in de loop van de
tijd wel een of meerdere keren zijn vervangen. In
ieder geval in 1903. In dat jaar gaf de eigenaar
mr. P.M. Beelaerts van Emmichoven uit Den
Haag, opdracht tot de bouw van een bouwmanswoning. Het ontwerp was van ir. H. Paul,
architect te Leiden. Pachter was landbouwer en
veehouder S. van den Berg.

Het funderingsplan uit 1903 is bewaard gebleven,
een buitenkansje. Tweede buitenkansje is een foto
uit 1903, waarop zestien personen inclusief
aannemer Gräper en opzichter Abels poseren voor
de fotograaf, tijdens een rustpauze bij het heien.
Het woonhuis, de stallen en andere gebruiksruimten rustten evenals de meeste, waarschijnlijk
alle boerderijen in de Dorpsstraat en langs de
Dijk, op met wilgenslieten vol geheide tonnen. In
tegenstelling tot het heien met palen die tot in de
zandlaag worden geslagen, heien op stuit, gaat het
hier om heien op kleef. Op een afstand van
maximaal tweeënhalve meter uit elkaar werden
tonnen zonder bodem of deksel in de grond
geplaatst. De tonnen hadden een diameter van
ongeveer vijfenzeventig centimeter. Daarna
werden ze vol geheid met circa tweeënhalve
meter lange wilgenslieten.
Het grondwater trok in de slieten, deze zwollen
op en zetten zich klem in de ton. Daardoor
ontstond er een stevig draagvlak. Over de vol
geheide
tonnen kwam
een plankier
als aanleg
voor het
metselwerk.
Een schuifhout, de
naam zegt
het al, zorgde
er voor dat
het metselwerk niet van
het plankier
af kon
schuiven.
Dat heien,
zoals op de
foto goed te
zien is,
gebeurde met
mankracht.
1903: Heien aan
Dorpsstraat 22
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Het heiblok werd door een aantal mannen aan
touwen omhooggetrokken. Op het juiste moment
lieten zij de touwen vieren en viel het blok naar
beneden op een paaltje. Om het ophalen en laten
neerkomen van het heiblok op het juiste moment
te laten gebeuren, werd er hardop geteld of
gezongen. Er waren speciale heiliedjes.

meer toegepast. Het zwaarder wordend verkeer
was niet gunstig, op sommige plaatsen zelfs
fataal voor gebouwen die niet door middel van
lange palen tot op de zandlaag zijn geheid.
Overigens was het geen primitieve methode, dat
funderen op tonnen. Anders zou ir. H. Paul niet
voor deze methode hebben gekozen.
Paul was een gerenommeerde architect.
Het houtwerk in de grond moest wel permanent Aanvankelijk had hij zijn bureau in Leiden, later
onder de grondwaterlijn staan. Hout dat
in Den Haag. Van 1892 tot 1809 was hij tevens
beurtelings nat en droog wordt, verrot snel.
stadsarchitect, directeur van gemeentewerken van
Hout dat constant onder water staat heeft een
de stad Leiden. De laatste particuliere architect die
lange levensduur. Het grondwater staat niet
tegelijkertijd directeur van gemeentewerken was.
overal even hoog. Er is een aanzienlijk verschil in Ook was hij geruime tijd lid van de Provinciale
hoogte van het water in de Ringvaart, tot het peil Staten van Zuid-Holland.
van het water in de uitgeveende Zuidpolder.
Hoewel er nog latere data bekend zijn, was 1903
Met het verloop van het grondwater is bij het
al een vrij late toepassing. Maar de woning
ontwerp goed rekening gehouden. Van de
Dorpsstraat 22 is gebouwd in 1906 en staat ook
voorgevel van het huis tot de achtergevel van de op tonnen. (Zie tekening op pagina 62 van
bedrijfsgebouwen, circa 28 meter, is er in
Benthuizen 1281-1940, geschreven door dr. C.M.
aflopende lijn een hoogteverschil van ruim een
Schulten.) Eveneens een boerderij in Zevenhuizen,
meter in de aanleg van de fundering.
gebouwd in 1908. In Zoetermeer werd tijdens
opgravingen van een in 1685 gebouwde schuurAl in de zeventiende eeuw, mogelijk nog eerder
kerk een dergelijke fundering blootgelegd.
werd op deze wijze gefundeerd. Vanaf het begin (Zie artikel in ’t Seghen Waert, het blad van het
van de twintigste eeuw is deze methode weinig
Historische Genootschap Zoetermeer.)
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Slapen door de eeuwen heen
Eén van de belangrijkste attributen in onze
huizen is het bed. Men wordt er op verwekt en
geboren. Het dient ons leven lang als rustplaats,
bij ziekte is het een veilige plek om te genezen en
uiteindelijk overlijdt men er op.
Maar wat verstaat men onder een bed. Het is niet
het meubel dat in de slaapkamer staat, maar de
laag, waarop men ligt.
In de beginjaren bestond deze laag uit dierenvellen, stro of een andere plantaardige enigszins
verende laag, al dan niet verpakt in een zak.
Vooral stro heeft een lang leven gehad, tot het
eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw
werd in het leger nog op strozakken geslapen.
Het nadeel van deze materialen was, dat het op
de duur ging rotten, zodat het noodzakelijk was
het minstens eenmaal per jaar te verversen.
Welgestelde mensen konden zich een donzen
onderlaag permitteren, maar erg comfortabel
was dit niet, want het was verstikkend warm.
Paardenhaar en zeegras waren een goed
alternatief, maar werden verdrongen door de
toepassing van kapok, het dons van de armen.
Een nadeel van kapok was het gewicht, een
matras hiervan bestond dan ook meestal uit drie
delen. Kapok werd op zijn beurt verdrongen
door polyether, latex, binnenvering en recent
door traagschuim.
De ingebouwde bedstee in Het Molenhuis.

Om comfortabel te slapen hebben wij iets onder
ons hoofd nodig. Hiervoor hebben wij een
kussen. In bepaalde culturen gebruikte men
hoge harde hoofdsteunen, soms van kostbare
materialen, zoals ivoor. Het is moeilijk voor te
stellen, dat dit lekker slaapt, maar bij ons had
men een peluw, een schuin aflopende matras,
waarop het kussen lag. Hierdoor had je een
halfzittende slaaphouding en dit lag ook niet echt
lekker.

Door dit besloten slapen sprak men niet over op
bed, maar in bed liggen. Of men een hemelbed of
een bedstee had, de ondergrond was vlak en hard.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd
voor het nieuwe ziekenhuis in Deventer stalen
bedden op poten besteld bij de Deventerse smid
J. Auping. Deze hadden een vlakke stalen bodem,
waarop een stromatras gelegd kon worden. De
directeur van het Amsterdamse Burgerziekenhuis
Het bed had een ondergrond nodig, aanvankelijk had voor zijn nieuwbouw ook nieuwe bedden
nodig, maar wilde een verende bodem. Auping
was dit gewoon de vloer. In de middeleeuwen
kreeg dit voor elkaar door staaldraad in spiralen
kwam de bedstee in beeld. Een noodzaak, want
men beschikte vaak over één ruimte, waarin voor te buigen en zo ontstond het spiraalmatras. Dit
werd een groot succes, maar door goedkopere
losse bedden geen ruimte was.Tot het begin van
fabrikaten kreeg het ook een slechte naam. Deze
de twintigste eeuw werden bedsteden in de
zakten namelijk vaak door en dus lag je in een
huizen ingebouwd.
kuil. Een plank eronder haalde de kuil, maar ook
Rijke mensen daarentegen hadden hemelbedden, de vering weg.
die meestal in de woonruimte stonden, vaak met Maar ook het spiraal raakte uit de gratie, er
moest weer harder en vlakker geslapen worden,
een balustrade afgescheiden van de rest van de
de nieuwe onderlaag werd gaatjesboard. Op zijn
kamer. Het was niet ongebruikelijk, dat men
beurt werd deze vervangen door de lattenbodem.
gasten ontving terwijl men in bed lag.
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Wat wel steeds bleef was de boxspring, ook wel
het hotelbed genoemd, maar door de prijs was dit
nog niet het bed voor de massa. De toepassing
hiervan begon rond het begin van de twintigste
eeuw, maar in 1853 was hierop al patent verleend.
Het schuimrubbermatras is in 1928 uitgevonden
door Dunlop, de uitvinder van de luchtband.
Rond 1955 komt schuimplastic in beeld.
Als we teruggaan naar het spiraalbed, dus het
bed op poten, betekent het niet, dat er hiervoor
geen bedden op pootjes waren. In een omstreeks
1830 verschenen boek staat een rustbed afgebeeld
met vier poten. De opvouwbare veldbedden van
het leger hadden uiteraard ook poten.
Voor kinderen had het bed op poten een nare
bijkomstigheid. Er was ruimte onder het bed
voor enge dingen en bij navraag bleek, dat
hiervoor toch nog wel wat kinderen gevoelig
waren.
Wat betreft het bedtextiel had natuurlijk de
bovenlaag van de bevolking het meest luxueuze
beddengoed. Het dons waar vroeger op geslapen
werd, was nu het bovendek. Het bed stond in de
kamer en moest het de uitstraling van welstand
hebben. Men moest veel linnengoed hebben,
want wassen was arbeidsintensief en werd vaak
maar een enkele maal per jaar gedaan. Het vuile
wasgoed werd op zolder in kisten opgeslagen.
Om te voorkomen, dat het beddengoed te snel
vuil werd, droeg men slaaphemden, slaapmutsen
en bedsokken. Het personeel sliep over het
algemeen onder katoenen paardendekens.
Als je in bed ligt, wil je comfortabel kunnen
slapen, maar dat was niet voor iedereen
weggelegd. In Haagse logementen kon men voor
een luttel bedrag een slaapplek
krijgen, maar het slapen gebeurde
staand. Er waren touwen gespannen,
waarover je kon leunen . Uitslapen
was er niet bij, want de
logementhouder maakte ‘s -morgens
vroeg de touwen los en als je dan niet
wakker was, viel je op de grond.
Er waren ook mensen die bewust een
slechte rustplaats zochten. Catharina
van Siena ging al heel jong uit bed
om op een houten bank te gaan slapen
met een stuk brandhout als kussen.
Ze had aan een kwartier slaap per
nacht voldoende.

Rosa de Lima maakte het nog bonter. Als kleuter
koos ze al voor een hard bed, maar later maakte
zij een legerstede van driehonderd scherpe
stenen met daarover een versleten kleed. Hierop
heeft ze zestien jaar geslapen.
De bisschop van Tours, Sint Maarten, sliep in een
grot op een doek, uitgespreid over as en sintels.
Volgens Hannibal, de Carthaagse legeraanvoerder,
had je maar drie dingen nodig om goed te slapen,
namelijk drie kuiltjes in de grond, een voor je
schouder, een voor je heupen en een voor je hielen.
Nog iets over de hygiëne. Het slapen in een
bedstee, vaak met gesloten deuren en meerdere
personen in één bed, gaf niet alleen gezondheidsproblemen, maar zorgde ook voor vlooien, luizen
en ander ongedierte, mede veroorzaakt door het
feit, dat beddengoed niet regelmatig verwisseld
werd. Er werd wel gepleit voor regelmatig
luchten en schoonmaken, maar deze raad werd
meestal alleen door de beter gesitueerden
opgevolgd. Zij hadden er personeel voor. En
slapen met open ramen vond pas laat ingang.
Men was bang voor de kwalijke nachtlucht.
Als we de reclames moeten geloven is nu het
summum van slaapgenot een boxspring uit de
Scandinavische landen met paardenhaar en een
stevig prijskaartje. Maar voor een redelijke prijs
zijn er veel alternatieven op de markt.
Meer over slapen, bedden en ledikanten, vroeger
en nu, is te lezen in Tussen stro en veren - Het bed
in het Nederlandse interieur, geschreven door Ileen
Montijn, ISBN 978 90 6611 7747.
Het boekje is gebruikt als bron voor dit artikel.
Piet van Vliet

Voorjaarsschoonmaak; de eenden- of ganzenveren
schuddebedden worden gelucht, de gestikte dekens
hangen erachter op de droogstokken.
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ZELDEN van PAS, varend erfgoed
Tijdens een rondvaart door de Weipoortsche
Vliet, Oude Rijn, Meerburgerwatering/Papemeer,
Nieuwe Vaart, Ommedijksche Watering en Noord
Aa weer naar de Weipoort,
zag ik een vrachtschuit
afgemeerd liggen met die
bekende naam.
En ja hoor, het is de schuit
die de Voorwindens in
1927 kochten en waar in
dit blad al eerder over
geschreven is.
Bij navraag blijkt dat deze
al tachtig jaar in gebruik is
(noem dat maar zelden van
pas). Inmiddels is er een
nieuwe motor in geplaatst.
Eigenaar is nu de firma
Oostdam uit Zoeterwoude,
die met deze schuit
hoofdzakelijk ‘Boskoopse’
vracht vervoert. Het is een
zogenaamde Kageraak met
een laadvermogen van
20 ton en in 1927 al
voorzien van een motor.
Dergelijke schuiten worden
niet meer gebouwd, de
vraag is naar groter laadvermogen. Die aak was
min of meer de opvolger van de Westlander, een
zeilschuit. (Info Cees Voorwinden.)
Beide schuiten, als ze er nog zijn, kunnen we
beschouwen als Varend erfgoed en daar moeten we
zuinig op zijn. Ze worden gebruikt voor speciaal

vervoer en voor de pleziervaart. Eenmaal per jaar
maakte de familie Voorwinden ook al zo’n
pleziertocht, naar Katwijk.

Schipper Cees Voorwinden op weg naar …?

Nu is het mogelijk met een groep van ongeveer
25 personen een tocht door de omgeving te
maken. Het is fantastisch, het Groene Hart te zien
vanaf het water.
Inge
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