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Activiteiten

in en rond Het Molenhuis
14 september 2013
	Open Monumentendag en 25 jaar HKB. Programma op
onze website www.Historischekringbenthuizen.nl .
18 oktober 2013
	Ledenavond a.s. om 20.00 uur. Thijs van Leeuwen houdt in
het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk een lezing
over de Gouden Koets, waarover hij eerder een uitgebreid
boek schreef. De lezing heet ‘Macht en Pracht’ en vindt
plaats in De Bron.
Zie hieronder voor meer informatie over deze lezing.
21 december 2013
De jaarlijkse kerstinloop met gratis Koffie, Tulband,
Anijsmelk en Glühwijn.

Nieuwe leden

Dhr. K. de Groot
Dhr. J. Lagerwaard
Mevr. M.A. Vrij-van Staalduinen
Dhr. A. van der Zwet
Dhr. F. Spruitenburg
Dhr. M.A. de Heijer
Dhr. A. van Waaij
Fam. Goutrie
Mevr. M. Hamminga
Dhr. J van der Ent allen uit Benthuizen.
Mevr. Rijkaart -Voorwindenen en Dhr. C.G.M. Klerks,
beiden uit Hazerswoude-dorp.
Mevr. D. Lindhout -Verhoek uit Werkendam, Mevr. Inkeke
Leune uit Rijnsburg.
Dhr. J. de Ruiter uit Zoetermeer.
Mevr. Van Es -Vermeulen uit Numansdorp en
Dhr. C.D. Verweij uit Appingedam.
Verder werden er nog 18 aspirant leden genoteerd naar
aanleiding van de actie 500.
Met de aspirant-leden erbij staan we nu op 453 leden.

Voor deze losbladige uitgave zijn opbergbanden
verkrijgbaar à € 7,50 per stuk.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Redactiecommissie:
M. Pos (eindredactie)
J. van Dongen (fotoredactie)
M. v.d. Haven-Verweij
A. Bregman-de Groot
Vormgeving Twinzet Leidschendam.
Printwerk Drukkerij Zoeterhage, Zoetermeer
Kopij voor het volgende Benthuizer Turfje inleveren
voor 1 november 2013.
Bestuur van de HKB:
	M. Havenaar, voorzitter
M. v.d. Haven-Verweij, secretaris
E.A. van Driel, 1e peningmeester
P.L. van Vliet, 2e peningmeester
R. van Daalhoff, algemeen adjunct
Oudheidkamer Het Molenhuis
(met Winkel van Sinkel)
Dorpsstraat 139, 2731 AN Benthuizen
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur.
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief
1e zaterdag van de maand.
-	Afspraken voor groepsbezoeken:
telefoon 079 331 73 50 (Mevr. van Driel),
e-mail jan@vandriel.dk

Lezing Gouden Koets

Op 18 oktober a.s. houdt Thijs van Leeuwen in het kader van
de viering van 200 jaar Koninkrijk een lezing over de Gouden
Koets, waarover hij eerder een uitgebreid boek schreef.
In het dagelijks leven is Van Leeuwen projectleider
Koninklijke Residentie bij de gemeente Den Haag.
In die functie houdt hij zich bezig met het op de kaart zetten
van Den Haag als koninklijke stad. Dit doet hij door het
koninklijke in de stad meer herkenbaar, zichtbaar en tastbaar
te maken. Vanuit zijn positie weet hij veel over de rijke
vorstelijke geschiedenis van Den Haag. Met name op het
gebied van ceremonies en tradities.
vervolg op pagina 3
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Van het Bestuur
Marjolijn van der Haven -Verweij

Voor u ligt weer een nieuw Turfje, het blad wat
verbonden is aan de Historische Kring van
Benthuizen.
U hebt via de media de laatste weken regelmatig
het één en ander kunnen vernemen van de
vereniging. Geen wonder, want een jubileum vieren
is fantastisch. Heel veel verenigingen lopen qua
ledental terug en moeten soms zelfs beslissen te
stoppen. Het tegendeel is gaande bij de Historische
vereniging. Wij prijzen ons daar heel gelukkig mee.
Het bestuur is trots en dankbaar dat er een aantal
geweldige vrijwilligers voor de vereniging aan
het werk is. Met name noemen wij het werk van
de mensen die het boek ‘Toen en nu’ hebben
samengesteld en gepresenteerd. Het is zondermeer
een succes te noemen. Zij die het boek reeds in hun
bezit hebben zullen dit direct met mij eens zijn.
De aahhs en de oohhs blijven niet uit als men het
boek doorneemt. Mede dankzij deze mooie uitgave
is er een behoorlijk aantal leden extra bijgekomen,
begrijpelijk want als je zoiets doorleest en bekijkt en
ook nog een blik werpt op de Turfjes dan wil je daar
in de toekomst natuurlijk niets van missen.
De vereniging is niet alleen met schrijfwerk bezig.
Elke zaterdagmiddag is de oudheidskamer open
en de Winkel van Sinkel. Menig fietser stopt even
om een kijkje te nemen. Dan staan de gastvrouwen
klaar met koffie, thee en heerlijk zelfgebakken koek.
Je hebt helemaal het gevoel er even uit te zijn!
Niet alleen fietsers stappen af; er zijn vaak
bezoekers die speciaal komen omdat ze met
bepaalde vragen zitten en hopen dat iemand hen
daar een antwoord op kan geven. Meestal is er

iemand van de genealogie aanwezig en kan er naar
tevredenheid van alles opgezocht en beantwoord
worden. Ik kan u zeggen dat er door de noeste
arbeid van de werkgroep genealogie al zo’n 10.000
foto’s op voorraad zijn in het verenigingsarchief.
Wat een werk om soms van een bijna niet meer
herkenbaar plaatje toch nog een fatsoenlijke foto te
maken.
Momenteel is alles in voorbereiding voor de
‘Open Monumentendag’ op 14 september. Er is
een tentoonstelling over 200 jaar Koninkrijk. Dit in
verband met het tweehonderdjarig bestaan van ons
koninkrijk. Hierover kunt u een boeiend en mooi
verhaal lezen in dit Turfje. En die dag is het feest
rondom de oudheidskamer en de molen omdat we
dan ook ons jubileum vieren. U heeft daar al een
uitnodiging voor gekregen. Wij hopen velen van u
deze dag te ontmoeten.
Na monumentendag is het al weer snel 18 oktober
en dan willen wij de ledenavond houden. Thijs
van Leeuwen gaat dan een lezing houden over o.a.
Macht en Pracht en in het bijzonder over de Gouden
Koets. Hij heeft namelijk over de Gouden Koets een
boek geschreven.
De avond is als vanouds in De Bron en vangt aan
om 20.00 uur. Ook daar bent u, jong en oud, allen
van harte welkom.
Ik wens u weer heel veel leesplezier met dit Turfje.
Intussen is deze schrijfster de secretaris van de
vereniging geworden omdat, zoals u in de vorige
Turfjes hebt kunnen lezen, Marcus een aantal taken
heeft moeten neerleggen.
Thijs van Leeuwen

Lezing Gouden Koets

Als woordvoerder van de burgemeester van
Amsterdam maakte hij in 1980 de inhuldiging
van koningin Beatrix mee en in 2005 was hij
betrokken bij de organisatie van haar 25-jarig
regeringsjubileum. Al meer dan 15 jaar assisteert
hij de NOS bij het jaarlijks televisieverslag van
Prinsjesdag. Bij de uitzendingen van het huwelijk
van prins Willem-Alexander en prinses Máxima en
bij de uitvaarten van prins Claus, prinses Juliana en
prins Bernhard was hij gastcommentator.
Recent werkte hij mee aan het NOS radioverslag
van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Naast het boek ‘De Gouden
Koets’ is Thijs van Leeuwen
ook auteur van het boek

‘Pracht en praal op
Prinsjesdag’. Hij
publiceert regelmatig
over koninklijk en
militair ceremonieel.
september 2013 • BENTHUIZER TURFJES • 3

IN MEMORIAM

Inge van Eeden Petersman
Op 22 juli jl. is ons trouwe en zeer actieve lid van de H.K.B.
overleden. Ik heb haar maar een korte tijd meegemaakt daarom
bedank ik de heren Kees ’t Jong en Marcus Pos voor hun
aangereikte gegevens rondom Inge.
Kees schrijft: “Als ik denk aan Inge, dan….” Het eerste wat naar voren komt is
toewijding. In 1996 vroeg de toen zeer enthousiaste Wouda Harteveld-van Driel
haar oud-klasgenoot om mee te doen met vrijwilligerswerk binnen de H.K.B.
Dat is Inge met veel plezier gaan doen. Marcus geeft aan dat dit werk ‘bergen
werk’ zijn geworden.
Ze begon als redactielid van de Benthuizer Turfjes. Daar heeft ze heel veel voor
geschreven. Stukken die ze niet zomaar even schreef; alles werd eerst terdege
onderzocht om de gegevens zo juist mogelijk weer te geven. Ze zag ook in dat ze
het blad niet alleen vol kon schrijven en daarom deed ze regelmatig een oproep
in de Turfjes om ook een bijdrage te leveren. Verder hielp Inge ook anderen om
artikelen te schrijven of ze na te kijken, want ze was taalkundig goed onderlegd.
Het kon niet uitblijven dat Inge ook deel ging nemen in het bestuur. Daar
werd ze in 1998 aangesteld als conservator van de vereniging. Dat heeft ze met
heel veel toewijding gedaan. Alles wat in het bezit kwam van de vereniging
registreerde Inge. Met alles wat werd aangedragen voor de vereniging ging
ze verder aan de slag. Het werd door haar gebruikt om tentoonstellingen mee
samen te stellen of een diavoorstelling mee voor te bereiden. Inge had altijd
ideeën. En andere medewerk(st)ers maakte ze ook enthousiast om met elkaar
allerlei activiteiten voor te bereiden en tot stand te brengen.
Om steeds inspiratie voor ideeën op te doen bezocht ze heel veel musea en
oudheidskamers. Met steeds één ding voor ogen ‘het bevorderen van de kennis
van de geschiedenis in het bijzonder die van Benthuizen’
Inge heeft veel excursies georganiseerd. Musea en andere interessante
instellingen in de regio werden bezocht.
Samen met Piet van Noort heeft ze tot stand gebracht dat de stijlkamers, de
tentoonstellingszolder en de koffiekamer werden opgeknapt.
Wat deed ze niet? In februari jl. nam ze nog met veel genoegen deel aan de
feestcommissie ter voorbereiding voor het jubileum. Maar dit heeft ze snel
moeten opgeven omdat ze heel erg ziek werd. Daar werd ze niet meer beter van.
Denkend aan Inge, dan…… mogen we kostbare herinneringen koesteren en
zullen we haar inzet en meedenken heel erg missen.
Marjolijn van der Haven
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25 jaar Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven -Verweij
Het was niet de bedoeling dat ik over het jubileum
een stukje zou schrijven. In februari is er een
enthousiaste feestcommissie bijeengekomen om het
feest rondom het 25 jarig jubileum voor te bereiden.
In de commissie had ook Inge van Eeden Petersman
plaats genomen. Toen de taken verdeeld werden nam
Inge enthousiast de opdracht om over het jubileum
te schrijven voor haar rekening. Maar hoe verdrietig,
ze werd ziek en moest afscheid nemen van het leven.
Elders in het Turfje leest u over haar heengaan en
wat voor lege plaats zij in de vereniging achterlaat.
De Historische Kring 25 jaar oud. En bij jubileums
wordt er achterom gekeken wat er allemaal in die
jaren gebeurd is. Dan zijn er van elk jaar wel één of
twee gebeurtenissen op te noemen. Nu kan ik dit
gaan opsommen en de jaartallen gaan opschrijven
van wanneer er een diavoorstelling was en toen
deden we een aparte ontdekking; misschien wel
leuk maar ik wil in dit schrijven meer het ontstaan
en de groei van de vereniging weergeven.
De vereniging is intussen een begrip in Benthuizen
en ook in haar omgeving. Mooi als je in 25 jaar zo’n
sterke vereniging weet op te bouwen. Zoiets gaat
niet vanzelf en daarom wil ik speciaal bij de starters
van de vereniging stilstaan.
Hoe belangrijk is het dat je mensen met idealen
hebt en die dit ook weten vast te houden. Ik moet
eerlijk toegeven, dat als ik mensen tegenkom met
allerlei plannen ik het aanhoor en denk: succes!
Als je gevraagd wordt eraan mee
te doen, dan moet het wel erg
enthousiast gebracht worden om
erover na te denken. En dan een
vereniging om oude dingen te
bewaren en herinneringen vast
houden. Moet u nagaan, 25 jaar
geleden, de tijd dat we zo snel
mogelijk alles wegdeden want
we gingen snel vooruit, alles
vernieuwde in hoog tempo.
De computer was haar plaats
aan het innemen en de fax met
haar direkte boodschappen was
al heel gewoon. En middenin
al dat vernieuwen waren
enthousiaste mensen bezig allerlei
onderwerpen in de schijnwerpers
te zetten om daar nog eens bij stil
te staan.

En wanneer er weer een aantal oude foto’s ontdekt
waren en daar een mooie diacollectie van was
gemaakt, nam menigeen de moeite om naar de Bron
te komen om te genieten van de plaatjes die getoond
werden en vooral ook het verhaal dat daarbij werd
verteld.
Door deze voorstellingen en ook tentoonstellingen
die vaak in het voormalig gemeentehuis werden
georganiseerd raakten meer mensen enthousiast.
Wanneer er een zolder of kelder opgeruimd werd
en er kwamen voorwerpen tevoorschijn die ‘oud’
werden genoemd, belde je toch even naar de
mensen die zo druk bezig waren met het verleden te
bewaren.
Links de eerste
voorzitter van de
HKB Cees Schulten,
daaronder de
eerste secretaris
Anne van Noort.

De motor
tijdens het
begin van de
vereniging
was toch wel
mevrouw
Wouda
Harteveldvan Driel. Zij
was er heel
gemotiveerd
mee bezig en
wist ook anderen enthousiast te
maken om mee te helpen tentoonstellingen of dia-avonden te
organiseren.
Er was eigenlijk al jarenlang
een groep mensen bezig die in
het klein de Historische Kring
waren. Het kon niet uitblijven:
de vereniging werd officieel
opgericht en achttien februari
1988 was de vereniging een feit.
Voorzitter werd de heer C.M.
Schulten, de heer A. van Noort
secretaris en de heer A. van der
Hoeven archivaris. Dhr. H.E.
Craaykamp werd administrateur
en dhr. M. Havenaar
penningmeester.
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De dames W. Harteveld-van
Driel, A. Bregman-Mets en
G. Smink waren leden van het
bestuur. Toen dit bestuur tot
stand kwam had de vereniging
intussen 152 leden. Nu telt
de vereniging 453 leden!
Door de inkomsten van de
lidmaatschapsgelden werd er
ingeschreven in de Kamer van
Koophandel en moesten er
ledenvergaderingen gehouden
worden waar de financiële
stukken werden besproken
en gecontroleerd. Bij het
opschrijven van dit soort zaken
die ook moeten gebeuren denk
ik meteen: “op zo’n avond
zit je niet te wachten”. Het
bestuur heeft die gedachte
waarschijnlijk ook gehad, want
‘de ledenvergadering’ was vaak
in een halfuurtje afgehandeld
Het bestuur in 1994 bij de opening van het Molenhuis.
en dan kregen de leden weer
een prachtige voorstelling. De ene keer ging het
worden. In menig boekenkast in Benthuizen – en
helemaal over landbouw, een andere keer over de
ook ver daarbuiten – stond wel zo’n boekje, want
middenstand. Leden die al lang lid zijn weten zich
wat al die enthousiaste mensen van het eerste uur
deze avonden wel te herinneren. En nog steeds
hebben aangevoeld werd later door menig ander
worden dit soort bijeenkomsten door veel mensen
ook zo ervaren. Het is dan ook bijzonder kostbaar
bezocht. Ook werd er al gauw de nieuwjaarsreceptie geweest dat er mensen zijn, die vele uren bezig
op het programma gezet. Elk jaar weer een druk
geweest zijn om al die gegevens te verwerken. En
bezochte avond. Het is dan genieten van een mooie dat geldt nog steeds. Intussen is het archief dan ook
powerpoint presentatie over een bepaald jaar en
gegroeid tot wel 10.000 foto’s!! Wat fijn dat er nu
de voordracht van Thomas en Pieternel niet te
een computer is, waar dit allemaal op bewaard en
vergeten. ‘Open monumentendag’ kreeg van de
gerangschikt kan worden en zo veel tijd bespaart
Historische Kring ook grote aandacht. Er werd een
om van alles weer op te zoeken. We willen graag
goede tentoonstelling georganiseerd met nog andere spitten in het verleden maar het moet wel snel
activiteiten. Over bezoekers was en is er nog steeds gaan!
niet te klagen en ze komen overal vandaan.
Om de Historische Kring een eigen gezicht te geven
Zoals ik in het begin schreef, het is mooi als je een
werden vele plannen gemaakt om zich te tonen.
sterke vereniging weet op te bouwen. Daar hebben Toen ik op bezoek was bij mevrouw Annie Bregman,
heel veel mensen aan meegewerkt. De heer Van
mocht ik haar ‘oude’ jurk, schorten en mutsen
der Hoeven heeft in de eerste jaren honderden
bekijken. Wat een enthousiasme is er geweest om
foto’s bewerkt voor het archief en dat was niet
naar aanleiding van een foto zo’n jurk na te maken.
alleen om het plaatje wat duidelijker te maken, de
Oude mutsen die zeer zorgvuldig werden gewassen
mogelijkheden waren toen nog niet zo goed als
en gerestaureerd. Wel 37 stuks! Vaak traden zij bij
nu. Het ging vooral om het verhaal bij de foto. Wie gelegenheden op als gastvrouwen. Dit was meestal
staat erop, waar gaat het over en wanneer was dat. met één doel voor ogen: de HKB bekendheid te
Dan werd alles opgeschreven of netjes uitgetypt en geven. Soms gingen er twee, maar vaak gingen zij
in mappen bewaard. Op een gegeven moment was met zijn drieën, Wouda, Gré en Annie. De ogen van
het zeer welkom dat er een kamer kwam waar al
mevrouw Bregman schitteren als zij erover vertelt.
die informatie een plaats kon krijgen. En van tijd
Foto’s laten hen zien bij recepties van de gemeente
tot tijd werden foto’s of bepaalde onderwerpen in
of bij trouwerijen. Blader je terug in fotoboeken van
een boek verwerkt dat door iedereen gekocht kon
deze 25 jaren dan kom je het drietal vaak tegen.
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Kom je op zaterdagmiddag naar de
oudheidskamer dan zijn er altijd de
dames die klaar staan met koffie of
thee en niet te vergeten de heerlijke
eigen gebakken koek. Zij verdienen een
groot compliment. Tegelijkertijd kun
je ook terecht met allerlei vragen bij
de werkgroep historie en hun archief.
Ze zoeken van alles voor je op in het
archief. Zij zorgen ervoor dat onze
geschiedenis niet verloren gaat. Wat is
er belangrijker dan jouw geschiedenis?
Alles wat rondom een leven gebeurde,
van sommigen hun leven lang, probeert
deze werkgroep een plekje te geven
in het archief. Heel bijzonder en zij
verdienen hiervoor grote waardering.
De ingang naar de Oudheidkamer, links achter korenmolen de Haas.
En dan lest best de Winkel van Sinkel.
Toen in 1994 het Benthuizense politiebureau werd
Daar staan op woensdag- en zaterdagmiddag de
opgeheven greep de Historische Kring die buitenkans vrijwilligers – met mooie ouderwetse schorten
meteen met beide handen aan. Al die foto’s, het
voor – allerlei snoepjes te verkopen. Vooral snoepjes
archief en de oude dingen zouden in dit pand een
je die niet in de vakken van de supermarkt ziet
mooie plek kunnen krijgen. Het huis werd verbouwd. liggen. Ik heb in de ‘Winkel van Sinkel’ ontdekt wat
Een oude keuken werd ingericht op de plaats waar
‘zijde bonbons’ zijn. Naast de snoepjes zijn er ook
de cel van het politiebureau was. Er werd wel een
andere leuke dingen te koop. Eigengemaakte jams
‘bijkeuken’ bij gemaakt. Langs de rand van de sloot of sapjes en nog veel meer. Dat zijn zonder twijfel
zoals vroeger die keukens waren om zo je was op de hele leuke inkomsten voor de vereniging. Geweldig
stoep te kunnen spoelen en van alles met slootwater wat die vrijwilligers allemaal doen. En de winkel
te kunnen schoonmaken. Het was vroeger heel
maakt de vereniging compleet.
gewoon dat de groente in de sloot gespoeld werd.
Het bestuur is trots het 25 jarig bestaan te kunnen
De heer Piet van Noort maakte een koffiekamer en
vieren. Maar we zijn helemaal trots dat we een
ook een vertrek om te werken. In dat vertrek een tafel vereniging zijn die de herinneringen weer levend
voor de computer en kasten voor de documenten De maakt en uw geschiedenis belangrijk vindt. “Je leeft
zolder kreeg een mooie ruimte voor tentoonstellingen niet echt als je je eigen geschiedenis niet kent”.
en er werd een permanente kamer ingericht met oude
De ingang van de Winkel van Sinkel, rechts van de molen.
meubels etc. En onder het schuine dak werd ook
een bedstee getimmerd. De vroegere garage werd
verbouwd tot winkel. Hier kreeg de Winkel van
Sinkel een mooie plek. Het was en is een prachtig
onderkomen dat de naam ‘Molenhuis’ heeft gekregen.
In de afgelopen 25 jaar waren er verschillende
bestuurssamenstellingen. Mensen zijn van ons
heengegaan, sommigen omdat zij al oud waren
maar sommigen ook op jongere leeftijd. Ook zijn er
medewerkers van het eerste uur verhuisd of kregen
het te druk met andere zaken zodat dat er keuzes
gemaakt moesten worden.
De Historische Kring Benthuizen is een vereniging
met vele enthousiaste leden en die leden worden
zo enthousiast door de grote inzet van al de
vrijwilligers. Regelmatig verzorgen we een tentoon
stelling. Wat daar allemaal aan vooraf gaat. Heb je
weer een idee?! Waar haal ik materiaal vandaan,
noem maar op. Chapeau voor deze werkgroep.
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Macht en Pracht
Anneke Bregman-de Groot
In 2013 wordt de Vrede van Utrecht herdacht,
evenals de viering van 200 jaar Koninkrijk der
Nederlanden. Beide herdenkingen waren aanleiding
om te kiezen voor het thema Macht & Pracht op de
27e landelijke Open Monumentendag. De redactie
van de Turfjes keert terug naar 1813. Hoe was het
in ons kleine dorp toen ons land een Koninkrijk der
Nederlanden werd?
Zou meester P. den Boumeester op de lagere school
aandacht hebben geschonken aan de komst van
koning Willem I in Scheveningen? Waarschijnlijk
wel. De dorpsbewoners moesten immers niet veel
hebben van de patriotten. Volgens burgemeester
Verheul (burgemeester tussen 1903 en 1937) waren
de Benthuizenaren ‘zeer vaderlandslievend en
oranjegezind’. Want toen de patriotten in 1784
een publicatie afkondigden waarin het verboden
werd om door gesprekken of dragen van oranje
gekleurde linten zijn stadhoudersgezindheid te
betonen, bleken de Benthuizenaren zich daaraan
niet te houden. Er werden toch medailles met de
afbeelding van stadhouder Willem V verkocht en
gedragen. Eén winkelier ging zelfs zover dat hij al
zijn waren in oranje papier verpakte en zijn ramen
met oranje versierde. Als gevolg daarvan werd de
winkelier met nog een paar inwoners gevangen
genomen en in Den Haag in het openbaar gegeseld!
Jammer genoeg is niet meer te achterhalen wie dat
nu geweest zijn.

Koning Willem I

Gelukkig voor de oranjegezinde Benthuizenaren
zette Willem op 30 november 1813, na achttien
jaar, weer voet op Nederlandse bodem. In Londen
was hij per brief uitgenodigd om als ‘soeverein
vorst’ de regering op zich te nemen. De brief was
De aankomst van Willem in 1813 op het Scheveningse strand.

afkomstig van het Driemanschap van 1813, de
Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp,
Frans Adam van der Duyn van Maasdam en
Leopold van Limburg Stirum. Willem aanvaardde
hun uitnodiging en het Engelse fregat The Warrior
bracht hem naar de kust van Scheveningen. Met een
boerenwagen werd hij vervolgens naar het strand
gereden (illustratie linksonder). Zo kwam de oudste
zoon van stadhouder Willem V terug in Nederland
en werd uitgeroepen tot ‘Souverein vorst’. Vanaf 1815
was hij Willem I, koning der Nederlanden.

Het doopboek uit 1913 met daarin genoemd de tweeling Van der Knijff.

Ds. A. Haverkamp zal zeker vanaf de kansel in de
Hervormde kerk voorbede hebben gedaan voor de
nieuwe koning. Zijn gemeente was slechts klein. In
1795 telde Benthuizen 322 inwoners. In het jaar dat
we een soeverein vorst kregen, werden echter wel
veel kinderen geboren. 15 kinderen staan vermeld
in het doopboek van dat jaar. Er werd zelfs een
tweeling geboren. De meisjes Petronella en Maria
van der Knijff, dochters van Jacobus van der Knijff
en Lijntje Huizer.

Nieuwe wetten

Napoleon zorgde voor een verbetering van bestuur
en rechtspraak. Hij voerde het metrieke stelsel in.
Ook koning Willem ging voortvarend aan de slag. En
dat merkten ook de inwoners van Benthuizen. Was er
vroeger een schout, bij koninklijk besluit werd bepaald
dat iedere gemeente voor 1825 een burgemeester
moest hebben. Dat werd praktisch opgelost in ons
dorp. De heer J.H. Smedingh, Schout van Benthuizen,
werd op 9 augustus 1825 benoemd tot burgemeester.
Tevens kwam er een aantal jaren later een eigen
gemeenteveldwachter, Marinus de Ruiter. Bij besluit
van de Commissaris des Konings in de Provincie
Zuid-Holland wordt hij op 18 mei 1855 aangesteld.
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Hij werd tevens gemeentebode en conciërge.
Mogelijk was dat een gevolg van het samenvoegen
van de gemeente Benthorn in 1845 en de gemeente
Hoogeveen in 1855 met Benthuizen.

Ontwikkelingen

Is er veel veranderd in de afgelopen honderd jaar?
De bevolking is flink toegenomen. Er wonen nu
ongeveer 1000 inwoners en er zijn 220 woningen. En
sinds tien jaar is A. Verheul onze burgemeester.
Oorlog
Hoewel er al in 1896 wordt gesproken over een
Hoewel België en Nederland voor de Tachtigjarige
vijfjarenplan voor de levering van gas, duurt het
Oorlog ook bij elkaar hadden gehoord, was de
tot 1913 voor de gemeente besluit het dorp aan
nieuwe samenvoeging geen succes. En op 5 oktober te sluiten op het Leidse gasnet. En er komt een
1830 doet koning Willem een oproep tot zijn volk
hulptelegraaf- en –telefoonkantoor in het dorp.
om de wapens op te pakken:
Erg groot hoefde het apparaat niet te zijn. In het
“Uwe krachten worden in deze ogenblikken tot
telefoonboek stonden welgeteld twee aansluitingen:
bescherming van uw geboortegrond vereist…
J. van den Berg en L. Gräper.
Te wapen op dringende bede van uw vorst.”
De industriële activiteiten
In de geschiedenisboeken staat te lezen dat
nemen steeds meer toe. Dirk
deze oproep groot enthousiasme onder de
van Leeuwen vraagt in 1913 een
bevolking teweeg bracht.
Hinderwetvergunning aan voor
Ook in ons dorp klonk deze oproep van de
het in stand houden van een
koning en dat leverde dan soldaten op. Drie
benzinemotor.
Benthuizenaren hebben aan de tiendaagse
En Marcus Pos, hier links op de
veldtocht in België deelgenomen. Nummer
foto, dient een verzoek in voor
één was Eldert Rodenburg, geboren in
het bouwen van twee arbeiders
Benthuizen (18 maart 1812). Hij was
huisjes. Die werden gebouwd
fuselier bij een reservebataljon van de
op de hoek van de Heerewegh
infanterie. De andere twee waren Matthijs
en de Westzijdeweg en zijn eind
Kronenberg (14 sept. 1805) en Pieter Klomp
zeventiger jaren weer afgebroken
(1805). Zij waren
(te zien op de foto rechtsonder).
waarschijnlijk
De gemeentelijke jaarrekening
dienstplichtigen.
bedraagt 7.195 gulden en 86 en
Marcus Pos 1880 - 1962.
een halve cent. Er is in 1913 een
Jubileum
batig saldo van 156 gulden. De gemeenteraad was
De Benthuizenaren zijn
voorzichtig met het overheidsgeld.
koning Willem I honderd In de kranten van 1913 staan advertenties voor
jaar later nog niet
kleding. Winterjassen voor 8 gulden. Dat was bijna
vergeten. In 1913 werd
net zo duur als een ijzeren ledikant. Dat stond te
het feit dat ons land
koop voor 6 gulden en 50 cent.
100 jaar een koninkrijk
Macht en pracht was het niet, maar wel een
was feestelijk herdacht.
dorpje in onafhankelijk Nederland dat in 1913
De vlaggen werden
volgens burgervader Verheul “weggescholen lag,
uitgestoken. Benthuizen in het groen, stil en rustig gelegen te midden van
vierde ‘honderd jaar
vruchtbare akkers en weilanden.”
onafhankelijkheid’. Het
was een belangrijke dag,
er werd zelfs een foto
Burgemeester A. Verheul.
gemaakt.
Ons land heeft sinds 1898 een koningin. In 1909
werd prinses Juliana geboren. En burgemeester
Verheul schrijft dat de bevolking nog net zo
oranjegezind is als in 1813.
In de Rijnlandsche Courant kunnen Benthuizenaren
dan ook lezen dat: ‘de Koninklijke familie zeer
belangstellend getuige was geweest van de
grootsche wijze waarop in Scheveningen het
onafhankelijkheidsfeest werd gevierd en er een
levendige aandeel in heeft genomen.’
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Dienstbode in Benthuizen
Anneke Bregman-de Groot
Het leuke van regelmatig het Molenhuis bezoeken
is dat je steeds nieuwe dingen tegenkomt.
Zo vond ik enige tijd geleden het ‘Dienstboden
Register’. Het is heel aardig om zo’n register eens
in te zien. Niet alleen namen van de dienstboden
stonden in de registers, alle mensen die in
Benthuizen in betrekking kwamen werden hierin
vermeld. Je ontdekt welke mannen zich als knecht
verhuurden. Vaak namen die ook nu nog in
Benthuizen voorkomen. Het gebeurde natuurlijk
regelmatig dat een jongen hier bleef wonen omdat
hij trouwde met een meisje uit Benthuizen.
Laat ik altijd gedacht hebben dat de periode
waarin de dienstboden en knechten van werkgever
wisselden, de maand mei was. In het Dienstboden
Register kan ik dat niet terug vinden. Eigenlijk
werden er het hele jaar door betrekkingen gezocht
en gevonden. En daarnaast waren er natuurlijk ook
beroepen die niet seizoensgebonden waren. Zo werd
in oktober 1917 de naam van Hendrik de Quartel
ingeschreven. Hij was de nieuwe onderwijzer, kwam
uit IJsselmonde en ‘lag in de kost’ bij Leen Groen.
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Maar wel in mei, op de 27e in 1916, werd Pietertje
IJzerman ingeschreven. Zij werd de nieuwe
dienstbode bij Joh. Bogaards.

Advertentie

In de kranten vond je vaak rijtjes advertenties
waarin een dienstbode of huishoudster werd
gevraagd. Bijna de helft van Nederlandse vrouwen
was vroeger werkzaam als dienstbode of werkte als
was- of werkvrouw bij de ‘betere stand’. De meesten
kwamen over het algemeen uit arbeiderskringen
of van de boerderij. Ze maakten lange dagen en
het werk was vaak zwaar. ’s Ochtends moest de
kachel worden leeggehaald en opnieuw worden
aangestoken. Vervolgens moesten de bedden
worden afgehaald, de lakens en dekens uitgeklopt
en de slaapkamers opnieuw op orde worden
gemaakt: bedden weer opmaken, waskommen
schoonmaken, lampetkannen bijvullen. Erg zwaar
en tijdrovend was ook het werk in de keuken en op
maandagen de grote was, met wasbord en mangel
en het strijken daarna.

Op de boerderij

In Benthuizen werkten dienstboden veelal op een
boerderij. Dus naast het werk in huis was het een
pré als je als meisje kon melken. Ook kaasmaken
hoorde dan tot de bezigheden van een dienstbode.
Vaak had de boerin één of twee dienstboden in huis
om te helpen.
Het wassen was iedere week weer een heel gedoe.
In één ton werd groene zeep gedaan en in een
andere geschaafde Sunlight zeep. Het hete water
werd in de tonnen gedaan, vervolgens werd dan
de was gestampt, honderd keer aan de ene kant,
honderd keer aan de andere kant. De witte was
werd uit het sop gehaald en direct op de bleek
gelegd. Al het goed moest door de zon gebleekt
worden, om zo de vlekken er uit te laten trekken.
Als de was dan een dag gelegen had, werd deze
opgehaald, in een ton met regenwater gespoeld
en de andere dag buiten of op de zolder te drogen
gehangen. Zelfs in de winter moest de was naar de
bleek. Bij vorst werden de bevroren lakens en het
andere goed aan het eind van de dag opgehaald.
De ‘was doen’ duurde wel twee dagen. Het strijken
gebeurde pas als alles goed droog was. In de winter
was het dikke goed, gemaakt van keper, nauwelijks
droog te krijgen.

Leerschool

Huishoudelijk werk vormde een goede
voorbereiding op het huwelijk.
En er viel ook veel te leren: omgangsvormen die
ze van huis uit niet kenden, een beetje algemene
ontwikkeling, hygiëne en de fijne kneepjes van het
huishoudelijke werk.
Veel dienstbodes profiteerden later van de
ervaringen die ze in betrekking hadden opgedaan
en konden daardoor hun gezin meer geven.
Nieuwsgierig geworden wie er vroeger dienstbode was in Benthuizen? Of heeft een opa op
een boerderij gewerkt als ‘bouwknecht’? Bij de
Historische Kring kunt u de registers bekijken.
Hierin vindt u aardige weetjes uit het arbeidzame
leven van (voor)ouders.
In de middelste
advertentie in
de Rijnbode van
4 september 1909 vraagt
Mevrouw Van de Pol, de
vrouw van de dominee,
een dienstbode.
Het loon bedroeg ƒ 100,-.
Per jaar wel te verstaan.
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De beraamde moordaanslag op Prins Maurits in 1623
Vele Hazerswoudenaren waren al in 1621 bekend met de voorbereidingen van de moordaanslag
C. Kroon

Het thema van dit Benthuizer Turfje is ‘Macht en Pracht’. Via de heer Kroon, historicus in
Hazerswoude, brengen we een ander artikel. Daarin kunt u lezen dat ‘Macht en Pracht’ niet
altijd samen gaan.
Op 14 januari 1610 werd een ‘Remonstrantie’ door
de Waalse predikant Uitenboogaart, leermeester
van Frederik Hendrik, predikant in de hofkapel en
raadsman van Johan van Oldenbarnevelt, door de
laatste aan de Staten voorgelegd. De voorstanders
werden daarom ‘remonstranten’ genoemd en de
rechtzinnigen ‘contraremonstranten’.
De rechtzinnigen beschuldigen de Arminianen
ervan, dat zij met behulp van Johannes van
Oldenbarnevelt, die raadspensionaris was en de
regering een nieuwe reformatie met een andere
Belijdenis wilden invoeren. De zaak kreeg nu ook een
andere dimensie. Van Oldenbarnevelt, die aanhanger
was van de gematigde Arminianen, streefde naar
vrede. Johan van Oldenbarnevelt, wilde een goede
verstandhouding tussen beide partijen.
In 1619 werd de Dortse Synode gehouden. De
contraremonstranten kregen de macht. Wie niet
rechtzinnig was moest worden omgebracht. Van
Oldenbarnevelt werd beschuldigd van landverraad
en op 13 mei 1619, in bijzijn van vele honderden
burgers, in Den Haag onthoofd.

Samenzwering tegen Prins Maurits al in
1621 in Hazerswoude bekend

Familieleden van Johan van Oldenbarnevelt zonnen
op wraak. Prins Maurits werd door velen gezien
Maurits van Nassau (1567-1623), geportretteerd door M.J. van als de grootste boosdoener. Anderen zagen gevaren
Miereveld (detail).
Rijksmuseum Amsterdam.
in Maurits politieke ideeën, terwijl men in nietIn Nederland was een godsdienststrijd ontstaan
rechtzinnige kringen, zoals Rooms-Katholieken en
tussen twee hoogleraren, Jacobus Arminius en
Remonstranten, zijn steun aan het monopolie van
Franciscus Gomarus en hun aanhangers. Arminius
de Gereformeerden (lees Hervormden, C.K.) niet
was een zeer geleerd man en ‘aangenaam in
waardeerde.
de omgang’ en was gematigd (rekkelijk) in
Detail uit de Sententie van Den Hove van Holland.
zijn opvattingen, voorstander van vrijheid van
Bovenaan Haserswoude.
onderzoek en een persoonlijke geloofsleven. Zijn
tegenstander Gomarus daarentegen was, als
calvinist, ‘rechtzinnig’ en beschouwde de Belijdenis
als dogma.
Op 30 mei 1608 moesten beide geleerden voor
de Hoge Raad verschijnen om hun standpunten
te verduidelijken om zo doende dichter bij
elkaar te komen. Het resultaat was evenwel het
tegenovergestelde. De verwijdering werd nog groter
en heftiger.
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‘dat de saecke 2 onder de huisluiden tot
Haserswoude ende daer omtrent 3 in de voorz.
jare 1621 soo verre waren gebracht datter
drie ofte vier hondert binnen Leyden ofte daer
voorgekomen souden hebben ende dat; t’selve
aldaer soo ruchtbaer was dat hy Dwingelo
beduchte dattet selve soude kommen tot
Kennisse van de Magistraet’.
Bij het complot waren o.a. betrokken:
Adriaan van Dijk, secretaris van Bleiswijk,
David Coornwinder, secretaris van Berkel,
Adriaan van der Dussen, Hendrik Slatius,
remonstrants predikant te Bleiswijk en zijn
zwager Cornelis Gerritz. Van Woerden,
schrijnwerker te Rotterdam. Verder Corstiaan
van Alphen, Jan Leendertz. Schouten, notaris te
Rotterdam.

Het plan

Het voornemen was om Maurits te laten
doodschieten door huurmoordenaars op zijn
dagelijkse rit van Den Haag naar Rijswijk,
wanneer hij zijn maîtresse Machteld van
Mechelen bezocht.
De kosten van de aanslag werden begroot op
zesduizend gulden om de huurmoordenaars
te betalen. Het bijeengebrachte kapitaal werd
overhandigd aan Adriaan van Dijk.
Het complot werd vroegtijdig (vermoedelijk
door verraad) ontdekt. Een aantal huur
Hoofdverrader Reinier van
De zonen van Johan
moordenaars werd
Oldenbarnevelt, zoon van Johan van
van Oldenbarnevelt,
terechtgesteld evenals
Oldenbarnevelt, die op 29 maart 1623 in de bedenkers van het
Reinier en Willem,
Den Haag terecht gesteld werd bij de nu complot. Corstiaen
besloten met behulp
nog bestaande Gevangenpoort.
van anderen prins
Jansz. Van Alphen
Collectie C. Kroon. en Willem van
Maurits te liquideren.
In 1621 was bij de
Stoutenbrug en enige
Onder: David Coornwinder, secretaris
Remonstranten
anderen wisten te
van Berkel. Zijn voorouders kwamen
oorspronkelijk uit Hazerswoude.
in Hazerswoude
ontkomen. Een aantal
Hij werd op 29 maart 1623 in Den Haag gearresteerden werd
voorgenomen
onthoofd.
aanslag op prins
vrijgesproken.
Maurits reeds bekend.
Jacob Bontebal,
In een pamflet van de
gewezen secretaris
‘Hove van Holland’,
van Zevenhuizen,
verschenen te
werd in Rotterdam op
’s-Gravenhage in
3 juli 1623 onthoofd.
1623 1, wordt namelijk
Ds. Hendrik Slatius
vermeld dat David
uit Bleiswijk.
Coorenwinder,
gewezen secretaris
1)	Origineel pamflet in de bibliotheek van C. Kroon.
van Berckel, aan
2) Aanslag.
ds. Dwingelo te Leiden
3) Dorpen in de omgeving.
geschreven had:
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Arrestatie en terechtstelling ds. Slatius

Predikant Hendrik Slatius uit Bleiswijk wist in
boerenkledij te ontvluchten naar Amsterdam,
Leeuwarden en Groningen en vervolgens naar
Drenthe. Vandaar uit wilde hij zich in Duitsland
vestigen.
Het verhaal wil dat hij in een herberg in Rolde
tegen de lamp liep. Ongerust geworden door
de aanwezigheid van soldaten rekende hij
zijn vertering af, maar liet de volle kan bier
onaangeroerd staan. Dit wekte bij de soldaten, die
hem in de gaten hielden, argwaan. De soldaten
gingen hem achterna en arresteerden hem. Hoewel
hij probeerde zich uit zijn benarde positie te
redden, ontdekte men toch dat hij de gezochte
man was, op wiens hoofd maar liefst vierduizend
gulden was gezet. Hij werd naar Den Haag
overgebracht.
Hendrik Slatius trachtte zijn gevangenschap en de
doodstraf te ontlopen door afstand te doen van zijn
remonstrantse opvattingen. Hij werd niet geloofd en
op een gruwelijke wijze gemarteld en onthoofd.
In zijn afscheidsbrief aan zijn vrouw schreef hij:
“Mijn ziel heeft een gruwel van de calvinisten”.

Boven: publicatie van het Hof van Holland waarin zij
een oproep doen om de daders van de voorgenomen
aanslag op Prins Maurits levend aan te brengen,
waarbij een flink bedrag beschikbaar werd gesteld.
Bij het aanbrengen van Reynier en Willem van
Oldenbarnevelt en Adiaan van der Dussen werd voor
ieder persoon een beloning gegeven van ‘vijf duysent
Karolus guldens’. Op Coornwinder’s hoofd stond een
beloning van ‘vier duysent gulden’ en van Abraham
en Jan Blancert ‘ses Hondert ghelijcke guldens’. Men
beloofde dat de aangevers anoniem ouden blijven.
Collectie: C. Kroon.
Rechts: de terechtstelling op 12 juni 1623 van Jan
Pietersz. Lyndrayer, de kleermaker Gerrit Kornelisz.,
Samuel de Plecker, leraar te Leiden en Michielsz.
Bontebal 4, gewezen secretaris van Zevenhuizen.
De eerste drie daders werden op het z.g. ‘Groene
Zootje’ voor het Gravensteen in Leiden terechtgesteld.
Miechielz. Bontebal werd op 3 juli 1623 in Rotterdam
onthoofd. De daders werden
‘secretelijk’ 5 begraven.
Anonieme gravure, 1623.
Collectie: C. Kroon.
Jacob Bontebal.
Verre familieleden wonen nog
in Hazerswoude.
4) Later Bontenbal geschreven.
5) In het geheim begraven.
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De boerderij van de familie Paul:
adres Heerenweg 34 te Benthuizen
Marjolijn van der Haven -Verweij
Zelden is er zo’n interessante voorgeschiedenis bij
een gebouw als bij deze boerderij.
Die voorgeschiedenis begint eigenlijk al rond 1820!
Rotterdam had veel grondbezit rondom
Benthuizen. In 1820 verkocht Rotterdam
een groot gedeelte van het land aan
Cornelis Balduinus baron d’Osy, heer
van Zegwaart. Na het overlijden
van de baron in 1834 verkochten
zijn erfgenamen de Noord- en
Zuidpolder aan G.C. ’t Hooft,
een rijke patriciër uit Dordrecht.
De heer ’t Hooft heeft het
niet lang in zijn bezit mogen
hebben, hij overleed in 1837.
Zijn zoon Otto Boudewijn
’t Hooft erfde o.a. het land.
Hierdoor was deze meneer een
groot grondbezitter geworden
en is hij voor Benthuizen een
belangrijk man geworden.
Otto Boudewijn was één der rijkste
mannen van Zuid-Holland en vele
jaren lid van de Eerste Kamer. Hij gaf
in 1844 zijn rentmeester Hendrik Paul de
opdracht zeven monumentale boerderijen te
bouwen. Hier zien wij voor het eerst de naam Paul
naar voren komen!
De notitie omtrent de bouw staat als volgt vermeld:
het werden langgerekte Hollandse boerderijen
met wolfsend (wolfseind is een afgeschuind deel
van een zadeldak), wat op de
foto duidelijk is te zien. De
boerderij van de familie Paul
werd gebouwd in 1847. Op de
gevelsteen staat: “Op de 31e maart
1847 is de eerste steen gelegd
door Arie Paul, oud 7 jaar, zoon
van H. Paul, rentmeester van het
landgoed onder Benthuizen”.
Deze tekst heb ik in een boekje
gevonden wat de Historische
Kring eens heeft uitgegeven.

Dit boekje beschrijft de geschiedenis van Benthuizen
in vogelvlucht van 1281 tot 1940. De steen is vanaf
de weg nog wel te zien maar moeilijk te lezen. Ook
is er een afbeelding van een (familie?)wapen
te zien.
Sinds de bouw van de boerderij heeft
er steeds een familie met de naam
‘Paul’ in gewoond. Als eerste
woonde Romijn Paul (1836-1922)
op de boerderij, daarna Marinus
Paul (1877-1962), vervolgens Jan
Paul (1895-1955) en als laatste
Leendert Cornelis Paul (19362000). Nu woont mevrouw A.
H. Paul – van der Meij op de
boerderij. Zij is de weduwe
van de heer Leendert Cornelis
Paul die in 2000 is overleden.
De heer Leendert Paul was in
direkte lijn familie van de heer
Hendrik Paul (de rentmeester).
De naam Paul komt van Pauli en is
afkomstig uit Stettin (Duitsland). Al
rond 1250 komt deze naam voor!
De familie Paul bewerkte 28 ha grond.
Het was lange tijd een gemengd bedrijf. Naast
de nodige akkerbouw had men een behoorlijke
veestapel. Daar is intussen grote verandering
in gekomen. Sinds 1954 is het alleen nog een
akkerbouwbedrijf zonder vee, maar of dat nog
steeds zo is, is de schrijver niet bekend.

Romijn Paul

Op deze oude foto is rechts de
zogenaamde karremolen nog te zien,
waar o.a. het kaasmaken plaatsvond. Vlak
naast de sloot om met dat water de vaten
en emmers te kunnen schoonmaken.
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De boerderij is in 1929 grondig verbouwd. Aan
het uiterlijk van de boerderij is niets veranderd.
Intussen is de boerderij een monument en valt
onder toezicht van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten. In 2004 is de boerderij weer
helemaal opgeknapt. De muurankers werden
toen hersteld en de steen op de gevel weer goed
zichtbaar gemaakt. De ramen bleven zoals ze waren.
In de boerderij is een opkamer met daaronder een
kelder. De paarden- en een koeienstal zijn is nog
wel herkenbaar, maar ze doen geen dienst meer als
stal. Als we op de oude foto kijken zien we ook nog
een ‘karremolen’. Op het eerste gezicht een gewoon

schuurtje, maar het staat heel handig naast de sloot,
want met kaasmaken en melk verwerken is er steeds
water nodig om emmers en kaasvaten schoon te
maken. Toen was het nog geen probleem om daar
slootwater voor te gebruiken. Die karremolen is er
niet meer. Ook de hooibergen die er vroeger stonden
zijn weggehaald.
Voor Benthuizen en omgeving is het heel waardevol
dat deze boerderij bewaard is gebleven. Het
geeft een duidelijk beeld waar het in vroeger
jaren in Benthuizen om draaide. De meeste
mensen voorzagen in hun bestaan door hun eigen
boerenbedrijf of door bij zo’n bedrijf te werken.
De boerderij aan de
Heereweg nr. 34 is
ondertussen de enige
boerderij die er nog
staat. Lange tijd was er
nog de boerderij van de
familie Van Staalduinen
aan de Dijk, maar ook
die is er niet meer.
Soms werden er
activiteiten op de
boerderij georganiseerd,
zoals een kerstmarkt
of een fair. Hopelijk
worden deze
evenementen in de
toekomst weer op de
boerderij gehouden
zodat je als bezoeker
het mooie gebouw weer
goed kan bekijken en
de nostalgie van een
boerderij kan voelen en
beleven.
De boerderij na de restauratie.
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