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Historische Kring Benthuizen

Evenementencommissie
Oranjecomité
Daar zit muziek in…
Winkeliersters van Benthuizen (deel III)

In dit nummer:

Mondharmonicavereniging ‘Kunst in Eensgezindheid’ in 1937.



Nieuwe leden
Welkom aan H. Bregman en P. Voorwinden
uit Benthuizen en A. van der Linden uit
Zoetermeer.

Medeleven
Wij ontvingen het overlijdensbericht van
A.K. Harteveld en betuigen de nabestaanden
onze deelneming.

Activiteiten
- De eerste ledenbijeenkomst wordt

gehouden op 13 oktober 2000 in De Bron,
aanvang 20.00 uur. De heer J.C. van Gent
uit Zoeterwoude geeft dan een dia -
presentatie over gevelstenen en uithang -
borden uit verschillende periodes.
Voorwerpen die wij dagelijks op ons pad
tegenkomen, maar waaraan wij dikwijls
gedachteloos voorbijlopen, hebben soms
een bijzondere betekenis. Daarover gaat het
die avond en wij nodigen u hartelijk uit
voor de koffie en de diapresentatie.

- De Kerstmarkt wordt gehouden op vrijdag
en zaterdag 8 en 9 december 2000 in en om
Het Molenhuis. Verkopen in de kramen
buiten, handenarbeid en andere activiteiten
binnen, gezelligheid in topvorm. Door uw
aanwezigheid kan deze markt ook dit jaar
weer een succes worden, zowel voor ieders
plezier als financieel voor de vereniging. 

- ’Natuur’lijk textiel is de titel van de
tentoonstelling, die tot en met 2 december
2000 op de zolder van Het Molenhuis staat.
Een kleine opsomming van wat daar te
zien is: bewerking van vlas tot linnen; van
schapenwol tot borstrok, van rups tot zijde,
een katoenplant, een kapokboon en
ouderwetse lingerie. De gastvrouwen
geven u graag een rondleiding en er is veel
schriftelijke informatie aanwezig. Kortom,
de moeite waard u uit te nodigen om een
bezoek te brengen.

- Genealogie-inloopmiddagen op 4 november
en 2 december 2000 en kreademonstraties;
werken met driedimensionale puzzels en
Deens houtsnijwerk, respectievelijk op 
14 oktober en 18 november 2000 in Het
Molenhuis.

En niet te vergeten, Het Molenhuis is alle
zaterdagmiddagen open om u de vaste
collectie en de tentoonstelling te laten zien en
de koffiepot staat ook klaar.

Een samenvatting van dit programma geeft de

Agenda voor het vierde kwartaal 2000:
De Bron, 13 oktober diapresentatie
Gevelstenen en uithangborden
Het Molenhuis, geopend op zaterdagen van
13.30 - 17.00 uur;
- 14 oktober kreademonstratie
- 4 november genealogie-inloop
- 18 november kreademonstratie
- 2 december genealogie-inloop
- 8 december van 15.00 tot 21.00 uur en

9 december van 10.00 tot 17.00 uur
Kerstmarkt.

Met vriendelijke groet en tot ziens,
het bestuur van de HKB.
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Bestuursmededelingen

Colofon

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

De Maïskolf 6 – 2731 GZ Benthuizen

Verschijning

Dit blad, ʻBenthuizer Turfjesʼ verschijnt viermaal per jaar.

Verspreiding

Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.

De contributie bedraagt minimaal fl. 22,50 per jaar.

Voor dit blad is een bewaarband te koop voor de prijs

van fl.18,00.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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De oprichting
De Evenementencommissie werd
waarschijnlijk in de week van 6-10 mei 1968
opgericht. De gemeente vond dat er wat
meer dingen in Benthuizen moesten worden
georganiseerd. Het Oranjecomité was daar
eerst voor gevraagd. Het comité wilde echter
niet. Daarop werden de Benthuizenaren
uitgenodigd voor een bijeenkomst in Café
Van Staalduinen om te komen tot oprichting
van een organisatie die zich breed zou
inzetten voor evenementen in Benthuizen,
met als verplicht nummer de organisatie van
feestelijkheden op Koninginnedag. Het
Oranje comité was ook aanwezig en een
aantal leden ervan stelde zich ook
beschikbaar voor de nieuwe organisatie. 
In de daarop volgende vrije verkiezingen
haakten zij echter af toen bleek dat de
’nieuwkomers’ meer stemmen haalden.
Alleen Gerrit Wolsheimer aanvaardde zijn
verkiezing en zorgde zo voor continuïteit.
Ikzelf zat met twee op mij uitgebrachte
stemmen ver uit de gevarenzone, maar toen
de een na de ander voor mij zijn beurt
voorbij liet gaan, rolde ik er toch nog net in.
Nooit spijt van gehad overigens. De
commissie bestond daarmee uit: Agniet
Kwak, Gerrit Wolsheimer, Coen van Veen,
Dries Mayers, Jan Lauret, Jan van Mierlo en
Cor Boonstra. We constateerden, tot onze
teleurstelling, wel dat het ’oude dorp’ hierbij
nauwelijks vertegenwoordigd was, en de
jeugd van de Bijzondere School in het geheel
niet. Sina van Staalduinen (van Waay) stelde
dat we bij onze activiteiten juist met dat deel
van het dorp rekening moesten houden,
wilden we geloofwaardig worden. Dat
hebben we in de eerste vergadering dan ook
besloten.
Overigens werd in het eerste jaar altijd over
de Evenementencommissie gesproken en
vanaf de eerste Volksvergadering in 1969
over de Evenementencommissie Benthuizen.
Eerst in 1970 kwamen in het logo met het
gestileerde gemeentewapen de letters ECB,
en werd dat ook de aanspreeknaam.

De gemeente wilde een vereniging met leden,
zonder subsidie. Daar voelde de ECB niets
voor. Die wilde een commissie en de
beschikking over de  ƒ1.500,- subsidie die
voor het Oranjecomité op de begroting stond.

De commissie
De commissie kwam op 14 mei 1968 voor het
eerst bijeen. Besloten werd dat  bij
feestelijkheden in eerste instantie kinderen
betrokken moesten zijn: avondvierdaagse,
film, poppenkast, puzzelrit, vliegerwedstrijd,
teken- en handenarbeid, kinderboekenweek
e.d.  Het correspondentieadres was bij
Agniet Kwak. Wie de financiën bijhield weet
ik niet meer. Waarschijnlijk Coen van Veen.
Pas in de Volksvergadering van 1970 werd
een soort reglement vastgesteld, dat
overigens geen enkele juridische status t.a.v.
verantwoordelijkheid en dergelijke had.

De Volksvergadering was een jaarlijkse
bijeenkomst waarop de ECB verantwoording
aflegde over het afgelopen jaar en de
plannen presenteerde voor het komende.
Meestal was er slechts een kleine afvaardiging
van het Volk van Benthuizen. Maar het had
toch wel wat.
Onder de uitnodiging voor 14 mei 1973 stond
dan ook: In naam van de Democratie: Op naar
de Volksvergadering! In 1978 verdween de
naam Volksvergadering en nog veel later
verdween de hele vergadering.
De  loszandige commissie was toen ook al
lang Stichting Evenementen Commissie
Benthuizen geworden met bestuursleden 

Evenementenselectie
Het eerste evenement sinds de oprichting,
werd de Benthuizer Avond Vierdaagse, de
‘BAV’. 
Van 19-23 augustus. De commissie had geen
idee hoeveel deelnemers er zouden zijn. Ze
telden elkaars kinderen en familieleden en
vermenigvuldigden dat met twee en
kwamen op ongeveer 75 deelnemers.

Evenementen Commissie Benthuizen
Allerlei activiteiten die plaatsvinden in ons dorp worden/ werden
georganiseerd door de Evenementen Commissie Benthuizen. Weet u
dat deze commissie al meer dan dertig jaar actief is in Benthuizen? 
Eén van de eerste leden van de ECB is de heer Cor Boonstra.
Verscheidene anekdotes passeren de revue, wanneer hij terugblikt over
de afgelopen dertig jaar, waarin de ECB actief is.
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100 Medailles besteld, kwamen er 220
aanmeldingen. De gemeente alleen al met
een groep van 14 man. Bijbestellen en een
extra medaille uitreikavond op 29 augustus.

Om zes uur vertrokken de deelnemers. Rond
acht uur zouden ze terug moeten zijn. Er was
nog geen zomertijd, dus acht uur was het
donker. Daar was niet aan gedacht en dus
stevig in angst gezeten over de wandelaars.
Ook waren er niet voldoende routes. Wel een
route over Hazerswoude en door de Bent,
hoewel de weg door de Noordpolder nog
onverhard was en hekken had. Daarom een
dorpsroute: bijna alle straten van Benthuizen
(dat waren er nog niet zoveel in 1968) en
voor de kilometers de Dijk tot het eind en
terug. Dat gebeurde ook met de Slootweg tot
aan het gemaal en terug. De vierde route
startte in  Gelderswoude, Weipoort en langs
het Kerkepad terug naar Benthuizen. 
Vervoer naar Gelderswoude per veewagen
van P. de Vrij, en met open wagens achter
trekkers van N. Rensink en P. van der Eijk. 
De Benthuizer middenstand zorgde alle
avonden voor traktaties. 

In 1974 werd kort voor de avondvierdaagse
de (oude ronde) brug over de vaart bij de
Van Leeuwenhoekweg gelegd.
De eerste BAV- avond knipte burgemeester
Keijzer het lint door om de wandelaars door
te laten. De schaar werd hem overhandigd
door de oudste deelnemer, mevrouw
Schellingerhout, die daarop ook als eerste
over de brug ging. De brug heeft daarna nog
jaren de BAV-brug geheten.
Omdat intussen de Omleidingsweg er was,
konden er nu vier echte wandelroutes worden
uitgezet.

Het ging goed met de BAV; in 1978 waren er
527 deelnemers en in 1980 zelfs 634
deelnemers!

Terug naar 1968! 
Op 28 september was er een vliegerwedstrijd
op het braakliggend terrein waar nu de
Albert Schweitzerlaan en de Vrijheidslaan
zijn. De prijs was, voor vier kinderen, een
rondvlucht vanaf Zestienhoven naar
Benthuizen v.v. Veel kinderen maakten een
vlieger in het verenigingsgebouw aan de
Dorpsstraat, waar je na afloop aan de grond
bleef plakken. De wind was niet gunstig:
slechts tien vliegers gingen de lucht in.

Op 26 oktober: poppentheater Guido van
Deth met “De Verdwenen Prinses”,
gekoppeld aan een opstelwedstrijd. Opkomst
ruim 200 kinderen. En dat in de gammele
zaal (tevens gymzaal) van het oude
Verenigingsgebouw.

Op 21 november: een filmmiddag met een
spannende Cowboy film, in kleur volgens
het programma.
De eerste Koninginnedagviering was 30 april
1969. Een deel van het programma werd
georganiseerd samen met de Organisatie
Benthuizer Soos, de voorloper van het
huidige BOC, die hun gewone bijeenkomsten
hadden in de paardenschuur bij de boerderij
van Niek Rensink. 
Uit het programma: reveille door geluids -
wagen (8 uur!), en een toespraak van de
burgemeester. De Haagsche Courant van 
1 mei kopt: “Burgemeester Keijzer voor het
eerst in ceremonieel tenue, compleet met
steek en degen”. Kinderspelen, met ijsje van
Jan Verheul, optocht met versierde
voertuigen. ’s Avonds was er samenzang,
cabaret van Ton Scheepers en een bal .
Meteen de dag erop, 1 mei, was de eerste
Volksvergadering in de hal van het
gemeentehuis.  

Brug over de ringvaart geopend.
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Burgemeester Keijzer bracht namens het
gemeentebestuur de dank over aan de
commissie. De goede aanpak werd ook
bevestigd in een enquete van een van de
politieke groeperingen: 81% vond het werk
van de ECB uitstekend / nuttig en 4,4%
onnodig / was ontevreden.

In 1972 organiseerde de ECB voor het eerst
tijdens de Koninginnedag de feestmarkt,
Waterlooplein markt genoemd.
In 1972 werd de Koninginnedag sober
gehouden. Op 28 april waren twee  kinderen
van 6 jaar aan de Hoogeveenseweg
verongelukt. In overleg met de gemeente
besloot de ECB de aubade af te gelasten en
verder alle activiteiten die niet gericht waren
op kinderen. De markt werd om vier uur
gesloten.

Sinterklaasintochten
In 1969 was het dan zover: op 22 november
kwam Sinterklaas naar Benthuizen!
Op de Slootweg stapte hij met zijn Zwarte
Piet over in de visboot van Alex Spruitenburg,
die hen langs het dorp voer naar het begin
van de Dijk, bij de brug, waar zijn paard
stond te wachten. Het uitstappen uit het
bootje naar de wal zonder steiger ging de
oude man niet eens slecht af. Na een triomf -
tocht door het dorp werd de Goedheiligman
verwelkomd op het gemeentehuis door de
burgemeester.
Die intocht dreigde trouwens nog in gevaar
te komen: de ECB had geen vergunning
aangevraagd voor de rijtoer door het dorp.
Twee dagen voor de intocht belde de
burgemeester naar Coen van Veen om te
vragen of er nog een rondgang
door het dorp zou zijn (hij wist
dat natuurlijk wel, want onze
vergaderverslagen gingen toen
nog naar de gemeente). Toen
Van Veen hem uitlegde wat er
ging gebeuren zei hij, dat dat
niet door kon gaan omdat er
geen vergunning was en dat die
op zo korte termijn ook niet
meer verstrekt zou worden.

Coen zijn reactie was afdoende:
“Burgemeester; wie Cor Boonstra bij hem
voor uit de vaart wil vissen is zijn zaak. Daar
heeft de gemeente niets over te zeggen”. De
Dijk was toen nog eigendom van de
bewoners! “En als de politie in opdracht van
de burgemeester Sinterklaas vervolgens
verhindert over de brug de Dorpsstraat in te
gaan, dan zullen wij zorgen dat er op dat
punt veel pers aanwezig zal zijn”. Een uur
later kreeg hij bericht dat de vergunning in
orde was.
De jaren daarna gebeurde de intocht met de
prachtige eenassige sjees van Piet van der
Eijk, met als voorspan een trekker, omdat er
geen paarden meer in Benthuizen
beschikbaar waren.

Op 25 november 1972 was de intocht weer te
paard, afkomstig uit een manege uit Nootdorp.
Een muziekbestendig paard konden ze daar
evenwel niet in de trailer krijgen, een ander
kwam daardoor te laat aan in Benthuizen. De
kinderen hadden al tweemaal gezongen, de
burgemeester had al tweemaal gesproken en
Sinterklaas had al tweemaal voor alles
bedankt, voor het paard voor het bordes werd
geleid. Echter, toen Sinterklaas opgelucht op
zijn paard stapte, zette Harpe Davids de
muziek in. Het paard, niet muziekbestendig,
nam een sprong en sindsdien weten de
kinderen van Benthuizen dat  Sint een
rijbroek onder zijn habijt draagt. Het paard
bleef vervolgens schichtig en was, ondanks
twee man hangend aan het bit, steeds een
straatlengte voor op de muziek. De stoet,
was zodoende ook tien minuten eerder bij
De Tas aangekomen dan de kinderen.

24 november 1969.
Aankomst in Benthuizen. Varend, al
was het niet met een stoomboot…
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De Tas
In 1970 werd De Tas opgeleverd.
Ter gelegenheid van de ingebruikname
organiseerde de ECB (nu echt met logo en
letters) de manifestatie:  
“TASTOE? TUURLIJK!”
Een 4-daags evenement van 18-21 februari.
Alle verenigingen en bewoners werden
uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dat
lukte: er waren achttien hobbyinzendingen
en vijf stands met hobbydemonstraties. Er
waren verder: open lessen en demonstraties
ballet, tafeltennis (daar kwam Tabé uit
voort), judo, NAS, volleybal, schermen,
muziekschool en een open repetitie van de
Bentsanghers. Zaterdagavond was er
gelegenheid tot tafeltennissen, sjoelen,
kaarten  en er was een speakercorner met de
politieke partijen.
Wel was het verboden langer door te gaan op
zaterdag ná elf uur; de APV stond het niet
toe en de gemeente gaf geen ontheffing. De
wethouder kwam het ‘s avonds persoonlijk
zeggen. Desondanks waren er ‘s-avonds
ruim 400 Benthuizenaren in het gebouw.
Gedurende de 4 dagen had ongeveer de helft
van de Benthuizenaren (toen omstreeks 2000)
een bezoek aan De Tas gebracht.

De officiële opening van De Tas was op 30
mei 1970. In het avondprogramma, dat door
de ECB was georganiseerd, trad voor de
jeugd op het marionettentheater Jaap
Brugman en voor de volwassenen Jules de
Korte.

Inhuldigingsfeest
Na klokgelui en carillonspel werd de dag
geopend met een herdenkingsdienst in de
Hervormde Kerk met  toespraken van Ds. J.
den Dikken en burgemeester I. J. P. Keijzer. 
De rest van de dag speelde zich af op het
complex De Tas / Ons Erf. Naast De Tas was
een extra feesttent gebouwd. De Kruis -
vereniging verzorgde de barbecue.
Prachtig weer de hele dag, groot succes.

1k sluit af met de indrukwekkende
herdenkingstentoonstelling ‘40-’45, t.g.v. het
zesde lustrum van de bevrijding. De 5-
daagse tentoonstelling, van 2-5 mei 1975,
was ingericht met hulp van de basisscholen
en de ouders van leerlingen. Burgemeester
Keijzer opende de tentoonstelling op vrijdag
2 mei in aanwezigheid van de leerlingen van
de vijfde en zesde klassen van de
basisscholen, waarna de heer Schulte voor de
kinderen een uiteenzetting gaf over deze
moeilijke jaren. 

Andere evenementen
Bovenstaande moest een selectie zijn; niet
beschrijf ik de tekenwedstrijden, de
kerstboomverbrandingen, het bloemschikken,
de zonnebloemwedstrijden, de tiener festivals,
de knutselochtenden, de fietstochten, enfin:
te veel om op te noemen. 
Gelukkig zijn de plakboeken van de ECB
altijd in te zien op Koninginnedag, ook die
van de latere jaren. Boeiende kost!

Verantwoording
Afsluitend nog mijn verantwoording voor
het hiervoor opgetekende: als bronnen
gebruikte ik de plakboeken van de ECB en
mijn geheugen. Als u fouten tegenkomt
liggen die aan de kwaliteit van de tweede
bron.

Cor Boonstra



oktober 2000  •  BENTHUIZER TURFJES  •  7

Bevrijdingsfeest in 1945
Het einde van de bezetting, de bevrijding,
werd in Benthuizen grootscheeps en in grote
eensgezindheid gevierd.
Overal verrezen erepoorten, en de
Benthuizenaars trokken op versierde boeren -
wagens door het dorp. Van die optocht is een
grote fotoserie aanwezig in het archief van
de Historische Kring, deze serie is al enkele
malen tentoongesteld.
Op een weide waar nu de prins Clausstraat
is waren er volksspelen, zowel voor ouderen
als voor kinderen. Heel leuk was het touw -
trekken voor volwassenen. De deelnemers
stonden aan beide zijden van een sloot, het
touw om hun middel gebonden. De verliezer
ging dan tot grote hilariteit van het publiek
door het water.
In de avond was er op die weide een groot
feest. Heel de dorpsgemeenschap was
present. Ik kan me nog herinneren gezongen
en gedanst te hebben, uiteraard met jonge
meiden, maar ook met oudere dames. 

Feest op Koninginnedag
Mogelijk hebben enkele inwoners na dat zeer
geslaagde bevrijdingsfeest het initiatief
genomen een Oranjecomité op te richten.
Misschien was het ook de nieuw aangetreden
burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen
die de aanzet gaf. Maar hoe dan ook, er kwam
een comité. Een comité zonder officiële
status, er waren dan ook geen statuten, en er
werd niet genotuleerd. De enige taak die de
leden zich stelden was het organiseren van
kinderspelen op Koninginnedag. Met drie
oud leden van het Oranjecomité had ik een
gesprek. Met Adrie Slootmaker, Augustus
Groen en met Maarten Taal. Slootmaker was
er vanaf het eerste uur bij betrokken,  Groen
kwam enige jaren later en Taal pas vanaf 1966.
Hij woonde toen twee jaar in ons dorp,
voelde zich er snel thuis en betrokken met
het wel en wee van zijn nieuwe woonplaats. 
Slootmaker en Groen kunnen zich niet
herinneren of er al activiteiten waren op de
verjaardag van Koningin Wilhelmina of pas
vanaf 1948 nadat Koningin Juliana onze
vorstin was geworden.

De taak van de leden
Ter voorbereiding op het Koninginnefeest
vergaderde het comité in de opkamer van 

café Van Staalduinen, daar werden de
plannen gemaakt. Van Staalduinen serveerde
koffie en later op de avond een borreltje. Die
consumpties waren uiteraard voor eigen
rekening, dat kwam niet uit de bijdrage die
de gemeente voor het feest beschikbaar
stelde. 
Die financiële bijdrage van de gemeente en
een collecte zorgden dat er geld was voor het
kopen van prijsjes en snoepgoed voor alle
aanwezige kinderen. Maarten Taal, afkomstig
uit Scheveningen, een halve Hagenaar dus,
beleefde veel genoegen aan die bijeenkomsten.
Fantastisch was het zei hij om tussen die
‘oude dorpskerels’ te zitten en mee te denken
over een te organiseren kinderfeest. 
Er moest een plaats worden gezocht waar de
spelen gehouden konden worden. Voor
zover ik mij kan herinneren gebeurde dat
niet altijd op dezelfde plaats. 
Verschillende boeren binnen het comité
stelden, waarschijnlijk bij toerbeurt, gratis
een weide beschikbaar. 
Een belangrijk punt was uiteraard hoe het
beschikbare geld het beste kon worden
besteed. Voor dat geld werd dan bij de
plaatselijke winkeliers snoepgoed gekocht.
De wedstrijdprijzen kwamen van buiten het
dorp. 
Aannemers waren belangrijke leden binnen
het comité, zij zorgden, uiteraard gratis, voor
allerlei  materialen en voor het afzetten van
het terrein. Dat werd op de morgen van
Koninginnedag met gezamenlijke inspanning
in orde gemaakt. 
Vrouwen maakten geen deel uit van het
comité. Hun hulp werd wel gevraagd voor
het inpakken en uitdelen van de
versnaperingen en voor het assisteren bij de
spelen.    
De dag begon met een zanghulde voor het
gemeentehuis, namens de Koningin nam de
burgemeester die hulde in ontvangst. 
Daarna begon het echte feest, zaklopen,
koekslaan, mastklimmen, boegsprietlopen,
een kruiwagenrace en nog meer spelen,
kinderspelen wel te verstaan want voor
volwassenen werd niets georganiseerd. 
Adrie, Gus en Maarten kijken met veel 
genoegen terug naar de periode dat zij lid
waren van het Oranjecomité.

Oranjecomité
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Het einde van het Oranjecomité
Maar de tijd veranderde, de wens tot meer
activiteiten leefde en door de groei van het
aantal inwoners kwamen er ook meer
mogelijkheden.
In 1968 werd er besloten tot het instellen van
een commissie met een ruimere taak. Het
Oranjecomité kreeg het verzoek deze taak op
zich te nemen. Slootmaker en Groen en met
hen vrijwel alle oudere Oranjecomitéleden
voelden er weinig voor er taken bij te krijgen
en stelden zich daarom niet beschikbaar voor
die nieuwe commissie.

Taal kon om studie redenen er niet meer bij
nemen, maar hij had ook nog een ander
bezwaar. ‘’Houd het Oranje comité buiten de
nieuwe organisatie‘’, was zijn standpunt,
‘’laat dit stuk folklore in ons dorp niet
verloren gaan‘’. 
Maar de  meerderheid besliste anders, en, de
Koninginnedag is nog steeds een plezierige
dag voor jong en oud in Benthuizen.

Arie Schellingerhout

Daar zat muziek in....
Mondharmonicavereniging ‘Kunst in
Eensgezindheid ’, de naam zegt het al, een
vereniging waarvan de leden zich
bezighouden met muziek maken. Kunst, en
nog eensgezind ook. 
Het lijkt geen kunst, maar dat is het wel en
eensgezind moet een ensemble ook zijn, wil
het een zuiver  geluid ten gehore brengen.
Dat weet Aad Vis uit Vlissingen nog als de
dag van gisteren, al is het meer dan zestig
jaren geleden gebeurd. De vereniging
bestond al, hij had daar eens poolshoogte
genomen, van iemand even mogen blazen op
zo’n ding en hij was er van overtuigd dat hij
mee kon spelen. Hij stapte naar zijn vader in
de werkplaats (Jaap Vis de fietsenmaker) en
zei: “ik kan mondorgel spelen”. Zijn vader,
“dat bestaat niet, dat moet je eerst leren,
maar als je het wel kan, krijg jij een
mondorgel”. Toen Aad alleen moest spelen
werd het hem duidelijk dat er toch geleerd
moest worden, maar het mondorgel werd
toch gekocht en hij werd juniorlid van de
club.
Behalve Aad waren er nog enkele
schoolkinderen lid, maar de meeste leden
waren jongens van omstreeks twintig jaren. 

De regels van het spel
Hoe men tot oprichting gekomen is, is niet
meer te achterhalen. Onder de voortrekkers
daarvan behoorden de ‘jongens’ van
Spruitenburg en anderen. Leen Spruitenburg
heeft de foto (voorplaat) beschikbaar gesteld
en zijn herinneringen opgehaald waaruit,
samen met gegevens die andere oud-leden
verstrekten, dit verhaal geschreven is.

Benthuizense jongens kwamen wel eens
verder dan hun eigen dorp en ontdekten zo
dat er in Koudekerk aan de Rijn, Katwijk en
Noordwijk mondharmonicaverenigingen
waren. Toen zij zo ver waren dat in het eigen
dorp een vereniging opgericht kon worden,
benaderden zij de dirigent van die andere
verenigingen, de heer J. van der Heijden uit
Leiden. En het was raak, hij kon Benthuizen
er wel bij hebben, extra verdienste. Jawel,
ƒ3,50 per dagdeel, dat betekende om 16.00
uur de schoolkinderen, mondorgel- en
trommelles. ‘s Avonds kwamen de ‘ouderen’,
tot 22.00 uur en dan fietste hij weer naar
Leiden. Van mevrouw Spruitenburg (de
kosteres) kreeg hij een kopje thee of koffie bij
zijn meegebrachte boterham. Er werd
geoefend in de openbare school, die gratis ter
beschikking werd gesteld. Van al dat blazen
moeten de jongens toch een droge keel
gekregen hebben, maar de scholen hadden
nog geen kantines, wel een kraan, dus er was
een pauze om water te drinken (of werd er
wat meegebracht van thuis?). Die ƒ 3,50
moest  betaald worden van de contributie en
dat bedrag is niet meer te achterhalen. Het
had iets met kwartjes te maken maar of dat
per week, per maand of hoe dan ook was,
het bleek voldoende te zijn. Er werden ook
nieuwe instrumenten en (uniform)petten van
aangeschaft en dan bleef er nog een ‘potje’
over. 
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Misschien bracht de jaarlijkse uitvoering wat
extra geld in het laatje. Die uitvoering, in het
veilinggebouw, was een groot evenement,
compleet met toneelstuk. Daar moesten dan
gastspelers bij zijn, want er waren geen meisjes
lid en toneel zonder vrouwen of meisjes komt
niet zo vaak voor.

De vereniging moet opgericht zijn omstreeks
1934 of 1935. In Carillon Klanken van
oktober 1984 staat in de rubriek Benthuizer
Belegen te lezen, dat  Johan Timmermans, de
veldwachter “toezicht had te houden op
publieke manifestaties, zoals de rondgang
door het dorp in de jaren 1935-1937 van de
mondaccordeonvereniging”. 
Niet alleen in Benthuizen werd een rondgang
gehouden, maar omdat de dirigent ook
ensembles had in Katwijk en Noordwijk,
mochten de Benthuizenaren daar ook
meelopen bij concerten en parades op de
boulevards. Die jongens voelden zich wel,
donkere broek, wit overhemd, stropdas en
een blauwe pet.
In 1937 won ‘Kunst in Eensgezindheid ’ de 
1e prijs op een concours in Ede. Niet naast
de deur, maar wel te bereiken. Jan Buijs, zoon
van de slager mocht de vrachtauto van zijn
vader gebruiken en iedereen kon (onder een
dekzeil) meerijden. Leen Spruitenburg weet
dat er nog eens een 2e prijs werd behaald,
ook op een concours vrij ver van huis. 
Een vrachtwagen was het vervoermiddel in
die tijd, want personenauto’s waren er nog
niet zo veel. Na afloop van een uitvoering, in
de winter, bracht Theo van Eeden Petersman
de dirigent naar Leiden, ook met de
vrachtauto van zijn vader, waarin dan de
extra instrumenten die Van der Heijden voor
die gelegenheid nodig had meekonden. 

De muziek
De leden van de club

bespeelden bijna
allemaal het mondorgel,

in het begin meestal een
kleine enkelvoudige maar

na verloop van tijd meestal
grotere, tot 4-dubbele van

het merk Hohner. Cees de Ruiter had een
accordeon en Cees Raaphorst was de drummer
of trommelaar. Ook de schoolkinderen
trommelden en hadden een mondorgel. Het
repertoire bestond uit licht klassieke muziek,
An der schönen blauen Donau was een
topper in die tijd. Denkend aan de parades

die gelopen werden, zal er ook marsmuziek
gespeeld zijn. Al die mannen, lopend over
straat op de maat van een Weense wals zou
wel een fraaie voorstelling zijn geweest,
maar niet volgens de geldende regels. Sarie
Marijs behoorde niet tot het repertoire, maar
iedereen speelde dat zo uit het hoofd.

De verenigingsnaam was ‘mondharmonica -
vereniging’ maar het instrument wordt ook
wel mondorgel of mondaccordeon genoemd.
Alles is namelijk goed. In de Winkler Prins, 
6e druk 1952 staat omschreven :
“Mondharmonica, ook wel mondorgel
genoemd, is een muziekinstrument bestaande
uit een vlak kastje met vierkante cellen,
waarin metalen tongetjes, die door in- en
uitademen tot trilling worden gebracht. Het
in 1821 door F. Buschmann uitgevonden
instrument wordt gebouwd in verschillende
grootten, die van 6 tot 128 tonen kunnen
voortbrengen. Het wordt vrijwel alleen door
kinderen en dilettanten bespeeld, die zich
soms tot kleine orkestjes verenigen”. 
Het laatste komt wat neerbuigend
over maar dat deze muziek wel
meetelt, bewijst dat componisten,
waar onder Vaughan Williams,
Milhaud en A. Benjamin
speciale werken voor
mondharmonica schreven.

Op de ledenlijst stonden familie -
namen, die nog steeds veelvuldig in het dorp
voorkomen, dikwijls meer dan één uit een
gezin. Behalve de al eerder genoemden,
waren dat jongens van: Van Beveren, Groen,
Havenaar, Kievit, Klomp, Mets, Nuijens,
Schellingerhout, Slootweg en wellicht nog
vele anderen. Jan Blijleven was voorzitter.
Jammer dat helemaal geen documentatie van
deze vereniging bewaard gebleven is, want
alles moet nu uit de herinnering opgetekend
worden. Misschien dat op dit artikel reacties
komen van vroegere leden?
Er waren ongeveer 45 leden, maar toen bij de
mobilisatie in 1939 ongeveer 10 tot 15 leden
opgeroepen werden om in militaire dienst te
gaan, was het snel afgelopen met de
vereniging. Na de oorlog, in 1945, zag men
geen mogelijkheden op de oude voet verder
te gaan. Een groep uit de vereniging wilde
toch weer iets aan muziek doen en die heeft
toen een (tweede) zangkoor opgericht.

Inge van Eeden Petersman
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De pest in Benthuizen
De Turfjes worden gelezen, want er zijn
reacties binnengekomen waar wij erg blij
mee zijn. Eén daarvan gaat over het aantal
inwoners in Benthorn, genoemd in het
artikel in juni 2000.
Daarover het volgende:
In de bijlage bij dit nummer is nieuws te
lezen over de uitgave van de Kadastrale
Atlas van Benthuizen, Hoogeveen en
Benthorn. De schrijvers van die Atlas
struikelden over hetzelfde probleem. Hun
onderzoek is bijna afgerond en de voorlopige
conclusie is, dat Benthorn, hoe vreemd het
ook mag klinken, vóór de droogmaking van
de polders rondom Benthuizen, meer
inwoners had dan Hoogeveen. 

Van mevrouw J.C. Wisman-Diephout uit den
Haag ontvingen wij een brief over twee
onderwerpen. Het eerste betreft de…

Bouwkoekendag op 26 augustus 
Zij wees het bestuur er op, dat bij haar thuis
oliebollen werden gebakken als de oogst
binnen was, geen pannenkoeken. Samen met
het bestuur hebben wij ons licht hier en daar
opgestoken en kwamen tot de conclusie dat
er verschillende lekkernijen op tafel konden
voorkomen, oliebollen, pannenkoeken,
wafels en andere specialiteiten. Vermoedelijk
kwam een familie- of streekgewoonte om de
hoek kijken of de voorkeur van de boerin.
Hoe dan ook, vanaf deze plaats danken wij
mevrouw Wisman voor haar bijdrage, en ook
voor de volgende, die gaat over…

De kruidenierswinkel van Rensink
Mevrouw Wisman bracht in herinnering dat
vóór mevrouw Verheul-van den Dool een
andere winkelierster op die plaats in de
Dorpsstraat gevestigd was, Han Rensink. Dat
was ook de moeite waard om navraag naar
te doen en het resultaat daarvan hier in het
kort te vermelden.

In de doopboeken van de hervormde
gemeente Benthuizen staat vermeld dat op
16 september 1849 Manus Rensink was
geboren. Met de inschrijving werd blijkbaar
gemakkelijk omgegaan, want zijn echte naam
was Hermanus Rensink. Verder staat vermeld
dat op 12 mei 1854 Lena Buis was geboren.
Die twee trouwden op 17 december 1875 en 

vestigden zich in de Dorpsstraat, op de
plaats waar tot omstreeks 1960 de
manufacturen handel Rensink gevestigd was. 
In 1875 bestond de manufacturenhandel nog
niet, Manus en zijn broer Klaas hadden daar
toen een smederij.
Het eerste kind van Manus en Lena,
Hendrika werd op 11 februari 1876 geboren
en in de jaren daarna volgden er nog acht
kinderen, de laatste werd geboren op 29
maart 1890. Op een bepaald moment stapte
Manus uit de smederij en begon een
kruidenierswinkel op een andere plaats in de
Dorpsstraat, ongeveer daar waarover in
Winkeliersters van Benthuizen II wordt
gesproken. Dat wordt bevestigd door zijn
overlijdensakte, waarin is genoteerd dat zijn
beroep kruidenier was. De overlijdens datum
was 26 februari 1918. 
Zijn kleinzoon, Gerrit Rensink uit Berkel,
zoon van Jan Hendrik, weet zich te
herinneren dat zijn opoe de winkelierster
was, niet zijn opa. Ook zijn tante Han was de
baas niet, misschien speelde zij wel de baas,
dat zou er in kunnen zitten. De zaak zal
echter op naam gestaan hebben van Manus
Rensink. 
Han, geboren op 20 maart 1890 is lang thuis
gebleven. Na haar trouwen was zij ‘vrouw
De Pender’ die woonde in één van de huizen
aan de Dorpsstraat, tussen Van Waay en Van
Noort, schuin tegenover de christelijke
school. Als er schoolkinderen op haar stoepje
zaten werd zij laaiend en kwam woedend
naar buiten. En toch zaten er iedere dag
kinderen op het stoepje!

Grond en gebouwen van de vroegere
smederij zijn nog lang in de familie gebleven,
Gerrit Rensink (hierboven genoemd) is daar
geboren. Zijn vader was Jan Hendrik,
geboren 10 november 1881 die de eerder
genoemde manufacturenwinkel had. Zijn
vrouw deed de winkel en hij ging met de
fiets en ‘het pak’ zijn klanten af. Zijn zoon,
weer een Manus, heeft ook nog enige jaren
de winkel in stand gehouden.
Op een oude ansichtkaart staat ‘opoe’
Rensink-Buis (met neepjesmuts), de
winkelierster.

Met dank aan mevrouw C.J. Wisman-Diephout
en de heer G. Rensink voor hun informatie.

Van de redactie (Reacties op De Turfjes juni 2000)
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Francina werd te Vuren geboren op 14
september 1873. Het verhaal gaat dat zij op
de dertiende geboren is, maar bijgelovig als
sommige mensen in die tijd waren is die
datum niet gebruikt als verjaardag.

Francina had één broer en drie zussen. Eén
van de zusjes, Antje, zat in een tehuis in Delft
en stierf op 43-jarige leeftijd. Een ander zusje
was gehuwd met J.A. Monster en werd al
vroeg weduwe. J.A. Monster had een broer
Arie en Arie Monster was voor 1900 veld -
wachter te Benthuizen. Een ander zusje van
Francina: Jaan werd dienstbode bij deze
veldwachter en toen hun moeder in 1891 als
weduwe stierf, kwam
Francina als 18 jarige
wees naar haar zusje
in Benthuizen. 
Bij Gräper konden ze
nog een dienstbode
gebruiken en zo
maakte zij kennis met
Arie van der Linden
die toen als
timmerman bij
Gräper werkte. 

In 1901 trouwde Francina met de vijf jaar
jongere Arie. Neeltje werd in hetzelfde jaar
geboren en twaalf jaar later haar broer
Cornelis (Cees). Familie Van der Linden had
ongeveer twee hectaren grond met panden
voor en naast de Gereformeerde Gemeente
Kerk en daar woonde de familie. Arie had
maar één broer: Cornelis (Cor), maar Cor had
maar één bruikbare hand en kon niet veel
doen voor de kost. Toen Arie stierf in 1925,
moest Francina maar zien hoe zij het hoofd
boven water hield. Haar eigen familie
woonde ver weg en de familie Van der Linden
was niet groot. 

Gelukkig kon ze in haar levensonderhoud
voorzien doordat ze een stuk van de grond
achter het huis gebruikte als moestuin en
boomgaard en de huur van de panden bracht
ook wat geld in het laatje. 
Het pand werd onder meer verhuurd aan de
schaapscheerder en castreur Willem Qualm
hij woonde daar en was getrouwd met Betje
Gommerse, Floor Brouwer getrouwd met
Dirkje Klomp had daar achter ook een
kruidenierswinkel en groenteboer Piet
Bregman met zijn Dien Klos hebben daar
heel wat kinderen grootgebracht.

Winkeliersters van Benthuizen (deel III)
Dat iedere winkelierster haar eigen klanten had blijkt uit het feit dat de vrouwen naast elkaar
wonend toch dezelfde waren verkochten. Naast de winkel van de weduwe van 
Jac.Verheul, had de weduwe van Arie van der Linden, Francina den Adel haar kruideniers -
winkeltje.

In dit stukje Dorpsstraat,
allemaal afgebroken,
hebben heel wat mensen
gewoond en zijn heel veel
kinderen geboren. 
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Toen Floor Brouwer verderop
de Dorpsstraat zijn waar ging
verkopen, kwam er een
schoenmaker, Arie Langeveld in
het pand. Hij was gehuwd met
Leentje Verhoef.
Achter op het erf stond een
oude tram omgebouwd als
woonhuis, daar woonden: 
Riek Gorrissen met Manus
Spruitenburg, ook dat bracht
geld op. 

Francina was een bescheiden
vrouw, anders dan haar dochter
Neel van der Linden.
Neel hielp haar moeder veel
met het bezorgen van de
kruidenierswaren en met allerlei
klusjes in en om het huis. 
Zij trouwde op latere leeftijd
met Piet Verheul, maar dit
huwelijk bleef kinderloos.
Zoon Cees van der Linden
trouwde met Aagje Klos en ging
in Zoetermeer wonen
Tot aan haar dood in 1962, zij
werd 89 jaar, is zij de winkel
blijven runnen.
De grond werd onteigend, de
panden gesloopt en nu is deze
plek het kerkplein van de
Gereformeerde Gemeente met
parkeer plaatsen.

Joke Mets
Cees van der Linden brengt de boodschappen weg voor een klant van
zijn moeder.
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