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Bestuursmededelingen
Nieuwe leden
Wij zijn er trots op weer nieuwe leden te
mogen begroeten. Hartelijk welkom in de
Kring: mevrouw K.B.L. Cammeraat-Agema,
N. Spruitenburg, F. Reinhardt, F.J. Vis uit
Benthuizen, J. Bij de Vaate uit Hazerswoude
en K. R. Zonneveld uit Vlijmen.
Medeleven
Op 26 november j.l. is ons lid C. Groen
overleden en op 1 december L. Paul.
Vanaf deze plaats condoleren wij beide
families met hun verlies.
Activiteiten
De nieuwjaarsbijeenkomst is volgens traditie
de eerste activiteit in het jaar 2001, gevolgd
door een diapresentatie in februari en in
maart de jaarlijkse ledenvergadering.
Die laatste avond is wel erg belangrijk.
Bestuursleden zijn weer aftredend en er zijn
nog steeds bestuursvacatures. Kandidaten
voor die functies moeten er toch zijn in een
bestand van ongeveer 400 leden?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met één van de bestuursleden.
Medewerkers
- Computerbezitters en fanaten: voor u is er
ook wat te doen in de vereniging.
Fotobestanden, genealogiegevens en
andere archiefstukken willen wij graag
vastleggen in de computer van de
vereniging. U kunt dat doen op uw eigen
computer, mits er gewerkt kan worden met
Microsoft-Office - Access.
Joke Mets informeert u daarover met plezier.
- Gastvrouwen tijdens de openstelling van
Het Molenhuis op zaterdagmiddagen kunnen
er ook nog bij. Informatie bij Margo Pos.
Tentoonstellingszolder
Vanaf 26 januari 2001 staat er een combinatie
van twee bijzondere exposities op de zolder
van Het Molenhuis.
- Deel I zijn schilderstukken en tekeningen,
gemaakt door J. de Goeje uit Voorschoten
(de vroegere dokter van Benthuizen);
- Deel II is een (tabaks)pijpenverzameling
van J. Schneider uit Zoetermeer. Beide
heren zijn lid van de vereniging.
2 • BENTHUIZER TURFJES • december 2000

Agenda voor het eerste kwartaal 2001:
De Bron, aanvang 20.00 uur
- 12 januari nieuwjaarsbijeenkomst
- 23 februari diapresentatie 100 jaar
Benthuizen
- 23 maart ledenvergadering
Het Molenhuis, geopend op zaterdagen van
13.30 - 17.00 uur:
- 1e zaterdag van de maand genealogie
inloopmiddag
- 3e zaterdag van de maand
kreademonstraties
- vrijdag 26 januari 16.00 uur opening
tentoonstelling.
Meer informatie t.z.t. in de huis-aan-huisbladen.
Het bestuur en de redactiecommissie
wensen u goede kerstdagen
en een in alle opzichten
voorspoedig nieuw jaar.

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 ƒ 22,50 per jaar.
Voor dit blad is een bewaarband te koop voor de prijs
van ƒ 18,00.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Winkeliersters van Benthuizen (deel IV)
In de vorige afleveringen van de ‘Turfjes’ kwamen diverse winkeliersters aan de orde, die
kruidenierswaren verkochten. Er waren echter ook andere winkels in ons dorp. Mevrouw
Oudesluijs verkocht sigaren en sigaretten en mevrouw Van den Dool had een winkel in
huishoudelijke artikelen.
Sigaren en sigaretten
In het begin van de jaren ’50 stond er naast
het huis van de familie Dorst, Dorpsstraat 82,
een houten tentje. Daarin ‘kuurde’ tbc-patient
P. Oudesluijs, een schoonzoon van de familie
Dorst. Zijn vrouw, Janna Oudesluijs - Dorst
en twee zoons, Piet en Rien, woonden in een
afgescheiden gedeelte van hetzelfde huis aan
de Dorpsstraat. (Nu is het gehele huis van de
familie A. Bregman).
De genezing liet lang op zich wachten, 5 jaar
heeft hij moeten liggen!
Om de tijd door te komen begon hij te leren
voor het middenstandsdiploma. Want daar
was het echtpaar Oudesluijs wel van
overtuigd, na genezing zou zwaar werk niet
meer mogelijk zijn.
Toen Oudesluijs na deze 5 jaar beter
verklaard werd, begon hij dan ook, dankzij
zijn behaalde middenstandsdiploma, met de
verkoop van koffie en thee. Met deze waren
ging hij langs de deur.
Burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen
zorgde voor een vergunning voor de
oprichting van een winkel aan huis, zodat
naast de verkoop van thee en koffie, het
inkomen kon worden aangevuld met de
verkoop van tabaksartikelen.
Zoon Rien, werkzaam als timmerman en
intussen al getrouwd, werd ingeschakeld om
de voorkamer van het kleine huis te
veranderen in een winkel. Daarin werd de
pruimtabak, sigaren en sigaretten verkocht
door mevrouw Oudesluijs. Echter een half
jaar nadat de winkel gereed kwam, overleed
Oudesluijs aan de gevolgen van een
verkeersongeluk.
Een zware slag.
Nu stond mevrouw Oudesluijs er alleen voor.
Om in haar levensonderhoud te voorzien,
zette zij de winkel voort. De verkoop van
koffie en thee stootte zij af. Toch verdiende
zij met de verkoop van de tabakswaren een
behoorlijk inkomen.
Officieel was de winkel na 6 uur dicht, maar
natuurlijk kon je ‘achterom’ nog wel wat
kopen.
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In de week werden de artikelen
‘opgeschreven’. De eerstvolgende zaterdag
werd er afgerekend.
In de zomer ging mevrouw Oudesluijs altijd
een weekje naar Zeeland. Natuurlijk ging de
winkel niet dicht. Dan werd schoondochter
Annie Oudesluijs – de Ruiter ingeschakeld
om op de winkel te passen.
De winkel draaide goed, maar toen
mevrouw Oudesluijs 65 jaar werd, vond ze
het tijd om te stoppen. En door de AOW had
ze deze inkomsten ook niet meer nodig.
De winkel werd weer herbouwd tot
voorkamer en daarmee kwam een einde aan
één van de kleinste winkeltjes van ons dorp.
Huishoudelijke artikelen.
Naast de kruidenierswaren hadden de
huisvrouwen in Benthuizen ook wel eens
andere artikelen nodig. Bijvoorbeeld kop en
schotels, borden voor de pap of een strijkijzer.
Dat kon je bestellen bij de bode Van Eeden
Petersman die bracht dat dan voor je mee uit
Leiden.
Op het dorp verkocht echter Cornelis van
den Dool ook enkele van deze spullen.
Naast zijn wagenmakerij, gelegen aan de
Dorpsstraat, naast de kerk van de
Gereformeerde Gemeenten, stond nog een
houten keet waarin dit soort artikelen
stonden uitgestald. Daarnaast verkocht hij
ook allerlei gereedschap voor de boeren
zoals spaden voor de bieten.
Van den Dool woonde met zijn vrouw Dina
van den Dool-Laban een eindje verder in
de Dorpsstraat. Tegenover de boerderij van
Van der Eyk op nummer 123.
De familie woonde daar met een flink gezin.
Vader, moeder, oma Laban en 9 kinderen.
Een zoon, Jaap, en 8 dochters. Jaap is in de
jaren ‘60 naar Zuid-Afrika geëmigreerd,
samen met zijn vrouw Antje Slootweg.
Toen vader Van den Dool overleed, zette
zoon Jaap de wagenmakerij voort tot zijn
emigratie.

Zijn moeder begon in 1960 opnieuw met een
winkeltje in huishoudelijke artikelen. De
houten schuur die eerst naast de wagenmakerij stond, werd afgebroken en weer
opgebouwd achter het woonhuis aan de Van
der Eykstraat.
Daar diende het als opslagplaats en
‘showroom’. Ondertussen werd in de
voorkamer een winkel gemaakt. Dat
betekende wel dat er voor Moeder Dina en
haar 7 thuiswonende dochters minder
ruimte kwam. Het was altijd erg gezellig in
het winkeltje. Iedereen die kwam werd mee
naar de keuken genomen en voorzien van
koffie.
De dochters hebben nog waardering voor de
handelsgeest van hun moeder. ‘Ze had alleen
de lagere school, maar kon de winkel heel
goed regelen’. Wel had ze veel steun aan de
boekhouder.
De winkel bracht ook veel drukte met zich
mee. Dat betekende dat de dochters, voordat
ze naar hun werk gingen, eerst thuis allerlei
huishoudelijke taken moesten volbrengen.
Naast de huishoudelijke artikelen zoals kop
en schotels verkocht moeder Van den Dool
ook bezems, borstels en boerengereedschap.
En het gebeurde wel eens dat er ’s morgens
vroeg voor zes uur al een boerenknecht langs
kwam om een ‘bietenspa’ te kopen. Of een
borstel,waarmee de koeien op stal werden
geborsteld.
De meeste meisjes
uit het dorp kochten
serviesgoed voor
hun uitzet bij het
winkeltje van
mevrouw Van den
Dool.
Ook het bestek van
Gero/Zilmeta kon
daar worden
aangeschaft.
Ook hier konden
de boodschappen
worden
opgeschreven.
En betalen kwam
later.
Vaak betekende dat,
dat één van de
dochters rekeningen
rond moest brengen
en geld moest
innen.
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Dit was niet de leukste taak van het zakendoen. Vaak was er geen geld en werd er
beloofd te betalen als de kinderbijslag was
gekomen.
In 1965 sloot moeder Van den Dool haar
winkel enige tijd. Zij ging namelijk naar haar
dochter Marie, die geëmigreerd was naar
Canada. De familie had verwacht dat ze bij
haar thuiskomst uit Canada de winkel wel
dicht zou houden. Maar toch kon ze nog niet
besluiten ermee op te houden. Zeker nu alle
kinderen de deur uit waren, zorgde de
klanten voor een stuk gezelligheid.
Pas in 1972 sloot moeder Van Den Dool haar
winkel. Zelf verhuisde ze niet lang daarna.
Ze ging toen wonen in een bejaardenwoning
aan de Vrijheidslaan.
Opnieuw werd een kleine dorpswinkel,
bestuurd door een vrouw, gesloten.
Anneke Bregman -De Groot

Mevrouw Van den Dool - Laban

Knors (Knorst?), een verdwenen beroep
Van den Bosch en Voorwinden, twee namen in Benthuizen die in één adem genoemd
worden als het over noodslachtingen gaat. Er wordt dan niet gesproken over de slager of
slachter, maar over de ‘knorst’.
In Van Dale (hét woordenboek) staat dat een ‘knors’: “een slager is, die minderwaardig
vlees, onder andere van nuchtere kalveren verkoopt”. Over een knorst wordt niet
gesproken. Het is echter wel zeker dat beide benamingen voor hetzelfde beroep gelden.
Het zal wel te maken hebben met de letter ‘t’, die in Midden Zuid-Holland wordt
uitgesproken waar die niet hoort.
In de praktijk is de k no rst de noodslachter
die, de naam zegt het al, er aan te pas komt
als er runderen, varkens en schapen en soms
paarden in nood zijn en redding niet mogelijk
is. Dat (gekeurde en van stempels voorziene)
vlees verkoopt hij dan. Het verschil met een
slager is, dat die het vlees van specifiek
slachtvee verkoopt in zijn winkel, die op
reguliere tijden geopend is. Bij de knorst zijn
de verkooptijden afhankelijk van de noodslachtingen en het vlees is goedkoper.
Behalve noodslachtingen, verricht de knorst
ook huisslachtingen en meestal is hij ook
veehandelaar of veehouder.
Het gemeentelijke slachthuis
Al sinds 1920 of eerder is er, ook in
Benthuizen, een Gemeentelijke verordening
op de Keuringsdienst van slachtdieren en
vlees, min of meer een aanhangsel van de
Warenwet.
Tijdens de Duitse bezetting, in 1941-1942,
worden de regels daarvan drastisch veranderd.
Het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland
roept dan de Keuringskring ‘s-Gravenhage in
het leven. Benthuizen, Leidschendam,
Rijswijk en Zoetermeer, met ‘s-Gravenhage
als centrale gemeente.
Alle slachtingen moeten plaatsvinden in het
centrale slachthuis van ‘s-Gravenhage, en
daar is Benthuizen het niet mee eens. Er zullen
grote problemen ontstaan, hoge vervoerskosten en veel afkeuringen in de warme
zomermaanden wegens te lange vervoerstijden. (De afstand Den Haag - Benthuizen
was in die tijd niet in een half uur te
overbruggen). De arbeiders kunnen die
extra kosten niet opbrengen voor hun huisslachtingen.
De gemeenteraad is er van overtuigd, dat
beide slachthuizen in het dorp goed
functioneren, zowel voor de noodslachtingen
als voor de huisslachtingen.
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Met het bezwaarschrift van de gemeenteraad
gaat een brief mee, ondertekend door een
aantal veehouders die er op aandringen de
huidige slacht- en keuringsregeling te
handhaven.
Op 10 juni 1942 wordt een besluit getekend
dat het centrale slachthuis gevestigd is in de
centrale gemeente ‘s-Gravenhage maar dat in
de kring nog twee slachtplaatsen worden
aangewezen voor het slachten en keuren van
‘in nood gedode of gestorven dieren’. Dat zijn
de gemeenten Zoetermeer en Benthuizen,
ieder met één slachthuis.
Voor Benthuizen betekent dit besluit dat van
de twee noodslachtplaatsen er één gesloten
moet worden. Jacob Voorwinden krijgt de
vergunning voor zijn slachtplaats met de
verkoopruimte aan de Hoogeveenseweg.
Van de gemeente ontvangt hij jaarlijks een
bijdrage van ƒ 70,- in de onkosten.
Benthuizen heeft daardoor dubbele kosten:
de vergoeding aan Voorwinden en de
bijdrage in de exploitatiekosten van het
centrale slachthuis in Den Haag.
Verschillende aanvragen om de tweede
slachtplaats, die van Van den Bosch, ook in
stand te houden worden geweigerd.
In 1945 wordt opnieuw een aanvraag gedaan
voor het tweede slachthuis, weer zonder
resultaat. Nieuwe slachterijen en
aanverwante bedrijven mogen trouwens ook
niet meer opgericht worden, zelfs opvolging
wordt moeilijk.
Als Van den Bosch in 1961 weer een
vergunning krijgt, moet er ook verbouwd
worden. De bouw van een stinkhok, koelcel
en een lier kost ƒ 6.500,-. De gemeente
verklaart zich bereid ƒ 150,- per jaar bij te
dragen “gedurende de periode dat de
noodslachtplaats als zodanig zal worden
gebruikt”.

De vergunning op naam van Voorwinden
(die al vijf jaren geleden overleden is) wordt
ingetrokken en de gemeente is er van
overtuigd dat “de eigenaresse het gebouwtje
zeker op andere wijze rendabel kan maken”.
En dat deed zij dan ook, of het gebouw nu
op grond met een agrarische bestemming
stond ja of nee.
Regeltjes (wettelijke)
Dat de noodslachter zich aan vele regels
moet houden, is te lezen in enkele artikelen
uit de Vleeskeuringsverordening, zoals:
- kennisgeving van het voornemen een dier te
slachten dient uiterlijk op de eerste dag na
het waarnemen van de dood te geschieden;
- de keuring na het slachten geschiedt niet later
dan op de eerstvolgende werkdag na die,
waarop het slachten werd beëindigd;
- de eigenaar of houder van een gestorven of in
nood gedood slachtdier, die de bedoeling
heeft dit af te slachten, is verplicht dit uiterlijk
op de eerste werkdag na het waarnemen van
de dood of na het doden, langs de kortste
openbare weg in een dicht transportmiddel,
dan wel goed afgedekt te vervoeren naar een
slachtplaats.
De keuringsrechten, vóór en na het slachten
bedroegen:
a) vo o r een rund o f eenho evig d ier, levend
gew icht 275 k g. o f m eer, o ud er d an 1 jaar
ƒ 12,-;
b) voor een geit of een lam van een geit ƒ 1,60;
te vo ld o en aan een am btenaar, zijnd e niet
een k euringsam btenaar’.
Het verdwenen beroep
Cornelis Voorwinden, geboren in de 19e eeuw,
kwam van Gelderswoude in de Dorpsstraat
te wonen, tegenover nr. 93. Daar oefende hij
het beroep van knorst uit en werkte als los
werkman bij de boeren. Zo er al regels
waren, zullen die nog niet zo streng geweest
zijn in die tijd.
Zijn jongste zoon, Jacob (1900-1956), nam de
fakkel over, werd ook knorst en ‘scharrelde’,
beter gezegd handelde in vee. Hij trouwde
met Hendrika Voskamp (scharrelde dus
weer) en ging met haar wonen op ‘de Hoek’.
Zij lieten daar het eerder genoemde
slachthuis(je) bouwen; ‘Hoogeveenseweg
266’, dat er nu nog staat.
Jacob en Riek hadden geen kinderen of
andere opvolgers voor hun bedrijf.
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De andere knorst (en veehandelaar), Nard
(Bernardus) van den Bosch kwam in 1919
met zijn vrouw van Hazerswoude naar
Benthuizen. Zij vestigden zich aan de
Dorpsstraat 93.
Het gezin groeide gestaag en omstreeks 1925
werd een nieuw huis gebouwd, het bewuste
pand aan de Dorpsstraat waar de familie nu
nog woont. Er achter, vlak bij de sloot, stond
het slachthuis.
Het slachthuis moest voldoen aan de eisen
van de tijd, het huis aan de grootte van het
gezin, reden te verbouwen van tijd tot tijd.
Een gedeelte van het huis werd winkel.
Vlees moest uit een daarvoor bestemde
ruimte verkocht worden, niet zo maar uit
het slachthuis.
Hazerswoude behoorde niet tot het rayon
van Van den Bosch, daar woonde en werkte
zijn broer in dezelfde branche en concurrentie
in de familie komt niet te pas. Trouwens, wat
is concurrentie? De concurrent van vandaag
kan morgen een collega zijn, afhankelijk van
de handel.
Jaap Voorwinden en Riek Voskamp op hun trouwdag
25 juni 1934.
(foto-archief John Voskamp)

Arie van den Berg, k no rst aan de
Zegwaartseweg in Zoetermeer was geen
concurrent maar collega, zij werkten veel
samen in Benthuizen en in Zoetermeer waar
beiden een klantenkring hadden.
Bekend is dat tijdens die samenwerking een
bedrijfsongeluk gebeurde. Van den Berg zou
met het ‘slagapparaat’ het varken doden,
maar het varken trok zijn kop weg. De ‘pen’
kaatste op de vloer, kwam terug en boorde
zich tussen een schouderblad van Van den
Bosch. Die werd direct naar het ziekenhuis
gebracht, waar de artsen er geen brood in
zagen. De kogel kon er niet uit. Zes weken
doorlopend bezoek maar hij redde het. Tot
zijn oude dag heeft hij gewoon zijn werk
kunnen doen. De kogel, die gelukkig niet
van lood was gemaakt, is altijd blijven zitten,
tot grote hilariteit bij doorlichtingen. Zijn
waarschuwing “ik heb ergens een kogel
zitten hoor” werd niet serieus genomen.
De vriendschap met Arie van den Berg is
gewoon aangebleven. “Vader wilde nooit
meer dat er iemand bij was als hij een beest
moest doden” zegt Janny.

Het was zwaar werk, soms bij nacht en ontij
en over slechte wegen. Lange tijd waren de
Slootweg en Gelderswoude niet verhard, ga
daar dan maar eens over met een dood beest
op een handkar. Een paard slachten was het
zwaarste werk.

Koos van den Bosch, geboren in 1929, heeft
van jongs aan meegelopen in het bedrijf van
zijn vader. Alle kinderen moesten een handje
toesteken maar in hem was al vroeg de
opvolger te zien. Het dode of te slachten vee
ophalen, helpen in het slachthuis en met zijn
vader naar de wekelijkse veemarkten in
Delft, Gouda, Leiden en Rotterdam, ook deze
knorst was veehandelaar.

“Heel vroeger”, vertelt Koos, “werd er
gestoken om een dier te doden, daarna
kwam er een slagapparaat, tenslotte een
penapparaat of masker. Warm water is altijd
nodig geweest om de dieren te schrappen
tot alle kanten schoon zijn. Het waterfornuis
was de voorloper van geisers en boilers.

Toen er nog geen penicilline was waren er
veel noodslachtingen, een ziek beest had
weinig kansen.
Het voorjaar was de drukste tijd; het kalven
en lammen liep nogal eens verkeerd af (de
keizersnede werd nog niet toegepast). Als bij
lamschapen de baarmoeder omgekeerd naar
buiten komt, kan die niet teruggeduwd
worden zoals dat bij koeien meestal wel
gelukt. Dat heet dan: ‘de koe (of het schaap)
heeft ’t lijf er af’.
Melk- of kalfziekte kwam veel voor, als de
koeien naar buiten gingen kon men
kopziekte verwachten en zo was er, buiten
ongelukken als te water raken, altijd wel
wat.
Als een dier afgekeurd werd voor de slacht,
moest het kadaver afgevoerd worden. Daar
was een regeling voor met een destructiebedrijf (Gekro Rotterdam).
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De plaatselijke veearts, Moerkercken van der
Meulen uit Zoetermeer wilde, toen hij
keurmeester was, nuchtere slachtkalveren bij
hem thuis zien en dat betekende een ritje met
de kar naar Zoetermeer.
Huisslachtingen
Door beperkende maatregelen mochten de
huisslachtingen niet meer thuis bij de
eigenaar van het slachtdier gebeuren.
Dat gaf commotie in de gemeenteraad en de
burgemeester schrijft op 30 januari 1948 een
protestbrief aan het Ministerie van
Economische Zaken.
Helaas zonder resultaat. De in de loop van
de tijd voorgestelde nieuwe regelingen
werden toch van kracht, ook die op het
verbod van thuis slachten.

In het najaar en de winter waren de meeste
huisslachtingen. Dan gingen wij bij de
mensen thuis slachten, meestal een varken.
Je moest soms buiten staan of in hokjes waar
je je kont niet kon roeren. (Je kon er toch wel
lol beleven hoor.) Hoe dan ook, het slachtdier
kwam toch altijd schoon geschrapt en
geschroeid op de ladder om te ‘besterven’ en
na de keuring kwam het afhakken.

De noodslachter had de naam van ‘hak er
maar op los’, maar dat was echt niet waar.
Wij sneden er ook keurige karbonaden,
lappen, biefstuk en haasjes uit.
De kop, tong en lever werden apart
gehouden, de darmen gebruikt voor de
worsten en ook wel voor een speciaal kostje,
vooral bij mensen die afkomstig waren uit
Zeeland. Voor zo‘n partijtje ingewanden en
organen werd ƒ 1,- betaald.
Door het harde voer, zoals erwten en bonen,
was het vlees vroeger veel steviger, een
karbonade kon staan, die viel niet om”.
In het slachthuis werkte het gemakkelijker.
Toen de huisslachtingen ook daar gebeurden
werden er hokken gebouwd. Nadat de dieren
levend gekeurd waren, konden zij de nacht
voor de slacht daar doorbrengen. Voor ieder
varken een eigen hok, anders zouden ze
elkaar afmaken.
Een mestvarken was gewend alleen in een
kot te zitten, om lekker vette zijden spek te
krijgen. Als de varkens ‘hingen’ kwamen de
eigenaren meten hoe dik de laag spek wel
was. “De mijne heeft meer meer spek dan de
jouwe” was een trotse kreet.
Die kreten werden bezegeld met een borrel,
hoe meer spek, hoe meer borrels!
Oorlogsjaren en daarna
In de oorlog veranderde alles voor Van den
Bosch, het slachthuis werd gesloten en
daarna gevorderd door de Duitsers voor
munitieopslag. Er moest geslacht en verkocht
worden bij Voorwinden, wel voor eigen
rekening. Vraag naar vlees was er genoeg en
dan had je nog eens met het bonnenstelsel te
maken.
Innmiddels werd met een paard en kar
gereden. Om aan vordering te ontkomen,
moest het paard wel eens onderduiken. Met
als gevolg dat er dan met mankracht (en de
hond) vervoerd werd.
In 1961 kwam de vergunning voor het
slachthuis aan de Dorpsstraat 93A op naam
van Jacobus van den Bosch (niet Bernardus)
te staan. Het slachthuis werd in alle glorie
hersteld (voor zover het al niet gebruikt
werd).
Noodslachtingen moesten niet alleen gemeld
worden bij de secretarie van het gemeentehuis
maar ook aan de inwoners van het dorp.
Jaap Bregman Czn. deed dat jaren lang, een
omroeper met een gong!
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Later ging Koos er zelf op uit. Hij kende zijn
klantjes en wist waar hij moest zeggen dat er
een schaap, koe, kalf, varken of paard
verkocht zou worden. Daarna drie kwartier
de winkel open, (de politie hield toezicht) en
het beest was verkocht, gesorteerd in pakjes
van 1- en 2 kilo.
Bij de verkoop assisteerde Janny.
Vee en veehandel
Over het wonen en werken midden in het
dorp zegt Koos lachend: “Ja, mijn vader had
een bundertje land naast de pastorie, daar
lag de meststaal. Je kan het je nu toch niet
meer voorstellen, dat je 100 kalveren mest
achter het huis en dat ze midden in het dorp
varkens houden? Onze buurman Qualm, de
barbier had er twee”.
Ervaring in de handel heeft hij ook opgedaan
bij en met zijn vader. Het begin was een
handeltje in konijnen. Vette kalveren waren
voor hem en niet voor zijn vader.
Het gebeurde in Gelderswoude dat hij met
de (vee)auto op pad was, met zijn vader. Die
zei “ga eens kijken of er handel is bij die
boer”. Er was handel en Koos kocht. Terug in
de auto was de vraag “was er nou wat te
doen of niet”, met het bevestigend antwoord
van junior “ik had handel”. Pa gaf geen
antwoord. Bij de volgende boer kon Koos
niet zo snel uit de auto zijn of zijn vader was
al in de stal!
Vader Van den Bosch is overleden op 76-jarige
leeftijd. De laatste vijf tot acht jaren was hij
niet meer actief in het bedrijf.
Het slachthuis is ongeveer dertig jaren
geleden gesloten en schapen scheren is
verleden tijd.
Terugkijkend vindt Koos van den Bosch dat
hij een bijzondere en mooie tijd heeft
meegemaakt, ondanks het zware en harde
werken met ƒ 12,50 voor het slachten van een
varken.
Hij geniet het meest als hij ‘s morgens vroeg
aan de Dijk, waar hij vijf bunder land heeft,
naar zijn vee kijkt in de vrije, open natuur.
En zijn vaste plaats op de veemarkt weet hij
iedere week nog te vinden en handelt daar
met succes.
Inge van Eeden Petersman
Met dank aan Koos en Janny van den Bosch

Arbeidsinzet

Het tewerkstellen van buitenlanders in de Duitse industrie
gedurende de oorlogsjaren. De meesten van hen werden
ertoe verplicht, zij waren dus dwangarbeiders.

In 1933 kwamen de nazi’s aan de macht in
Duitsland. Het opbouwen van een leger, een
wapenindustrie en de aanleg van wegen
kreeg terstond grote prioriteit. Daardoor nam
de werkloosheid in Duitsland snel af en
ontstond er zelfs een tekort aan arbeidskrachten. Elders, ook in ons land, trachtten
zij toen mensen te werven. De werkloosheid
in Nederland was groot en onze overheid
keek met enige jaloezie naar het buurland,
daar was dat probleem toch maar opgelost.
Hoge ambtenaren begonnen het gaan
werken in Duitsland te stimuleren. Het kon
onze schatkist miljoenen besparen.
De directeur van de arbeidsbemiddeling
noemde het gaan werken van Nederlanders
in Duitsland een grote opluchting. Voor de
werkelijke oorzaak van het tekort aan werkkrachten daar, was of hield de overheid zich
blind. Een hoge ambtenaar schreef in 1938
dat er geen politieke bezwaren konden
bestaan tegen werk in Duitsland, omdat de
arbeider er alleen naar toe ging om te
werken. Begin 1938 werd aan de
burgemeesters geschreven dat veenarbeiders,
landarbeiders en melkers niet meer voor
steun in aanmerking moesten komen als zij
werk in Duitsland weigerden. Ook op
bouwvakkers werd druk uitgeoefend daar
naar toe te gaan. In totaal waren er in 1938 al
18.000 Nederlanders in Duitsland werkzaam.
Na de bezetting van ons land werden de
duimschroeven nog verder aangedraaid.
‘Arbeitseinsatz’
Aanvankelijk probeerde men ook na de
bezetting van ons land vrijwilligers te werven.
De arbeidsbureaus werden verplicht daar
aan mee te werken. Er kwamen ook
advertenties in de dagbladen, maar het
resultaat bleef gering.
Uiteindelijk gingen er 180.000 Nederlanders
‘vrijwillig’ in Duitsland werken. Vrijwillig
tussen haakjes, want voor velen van hen zou
het verlies van uitkering hebben betekend
wanneer zij niet waren gegaan.
De directeur van de Gemeente-Arbeidsbeurs
te Amsterdam schreef op 19 december 1940
onderstaande brief:
Hierby deel ik U mede, dat gy
ingevolge een besluit van het
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Departement van Sociale Zaken niet
langer in de werkverschaffing kunt
blyven werken, aangezien gy, door
den U in Duitschland aangeboden
arbeid niet te aanvaarden, voor U
passend werk hebt geweigerd.
Gy zult mitsdien op grond van
bovenvermeld besluit met ingang van
Maandag 30-12-’40 a.s. van de
werkverschaffing worden afgevoerd.

Inclusief de al genoemde 180.000 bedroeg het
aantal Nederlanders dat gedurende de
oorlog in Duitsland werkte 500.000. Als
gevolg van ziekte en door bombardementen
kwamen er 8.000 van hen om.
Benthuizenaars
In het voorjaar van 1943 kregen de jongens,
mannen eigenlijk al, die geboren waren in
1923 en 1924 een oproep te gaan werken in
Duitsland. (In dit artikel zullen we ons tot
die leeftijdsgroep beperken). Uiteraard
waren er onder hen ook een aantal inwoners
uit ons dorp en naaste omgeving. De
meesten van hen werkten in de landbouw,
verklaringen dat zij daar onmisbaar waren
werden meestal aan de kant gelegd.
Een enkeling zag wel kans aan een geldige
verklaring, een ‘Ausweis’ te komen. Dat ging
via een landbouwer die een functie had
binnen de N.S.B. (nationaal socialistische
beweging).
Maar de meesten zagen geen kans er
onderuit te komen, zij vertrokken in 1943
naar diverse bestemmingen in Duitsland.
Twee van hen kwamen niet terug. Piet
Voorwinden overleed kort nadat hij was
bevrijd in een Duits ziekenhuis.
Van Rien Timmerman is nooit meer iets
vernomen, omgekomen bij een bombardement
of weggevoerd door de Russen.
A. (Toon) Alberts, Cor van den Bosch,
Cees Bij de Vaate en Jan Korbijn waren
bereid hun verhaal te vertellen.
“Het is goed dat wij het eens kwijt kunnen”
zei Cees. “Na onze terugkomst was er weinig
belangstelling, hier en daar leefde zelfs de
gedachte, die lui hebben voor de vijand
gewerkt, zij waren van de verkeerde kant”.

In Benthuizen speelde dat niet zo, maar
elders wel degelijk. Een voor een bepaalde
baan geschikte sollicitant, werd soms door
de personeelsfunctionaris afgewezen als hij
vertelde in Duitsland te hebben gewerkt.
Tijdens het gesprek nam Toon Alberts het
voortouw, de anderen vulden aan.
Hun verhaal, met veel details, was duidelijk,
overzichtelijk, soms geestig, maar ook met
veel emotie. Het was een gebeurtenis in hun
leven die hen was opgelegd, waar zij
ongewild en onvoorbereid mee werden
geconfronteerd. Een gebeurtenis die ook nu
nog een rol speelt in hun leven en denken.
De eersten die vertrokken waren Jan Korbijn,
Cor van den Bosch en Jan Roggeveen. Zij
werden op 7 juni 1943 door Cees de Ruiter
naar Leiden gebracht. Per trein via
Wiesbaden naar Fulda. Zij werden
tewerkgesteld in een fabriek waar auto- en
vliegtuigbanden en ook rupsblokken voor
tanks werden gemaakt. Bij aankomst werden
zij opgewacht door een ‘oerlelijke vent met
een hond’, die hen de barak aanwees waar
zij moesten ‘wonen’. Dat werk in die bandenfabriek was wel iets anders dan hen was
toegezegd. Korbijn zou geplaatst worden als
chauffeur; Van den Bosch en Roggeveen als
melker of ander boerenwerk.
Zij waren geen gevangenen in de directe zin
van het woord. Er werd vijf en een halve dag
per week gewerkt en er werd ook loon
betaald.
In de avond en in het weekend hadden zij
een behoorlijke bewegingsvrijheid. Hun
maaltijden werden door de fabriek verzorgd.
De ‘warme maaltijd’ bestond uit koolsoep en
drie in de schil gekookte aardappels. De was
moesten zij zelf doen. Inkopen deden zij in
Fulda, toen een stad van circa 90.000 inwoners.
De houding van de bevolking tegenover hen
was correct maar afstandelijk. Het werk was
vies en stoffig, zij hadden vaak luizen,
eigenlijk waren zij maar zelden zonder. Van
tijd tot tijd werd de barak en werden ook
hun kleren uitgegast. Zij gingen eens op een
avond na dat ‘gassen’ naar de bioscoop. De
mensen voor en achter hen gingen er vandoor
vanwege die gaslucht, ‘Schweinerei’ werd er
gezegd. Er werkten ook Russen in die fabriek,
krijgsgevangen, soms zelfs hele families. Die
hadden het een stuk minder dan de ‘gewone’
buitenlandse arbeiders.
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Jan
Sabotage plegen was niet mogelijk, het bleef
bij een beetje pesten. Na een bombardement
weigerde Jan eens te werken. Dat werd
bestraft met het cachot en 11 dagen
strafarbeid: 1,50 meter diep in de zware rode
klei spitten om blindgangers bloot te leggen,
soms bleek die dan nog een paar meter
verderop te liggen.
Er waren veel bombardementen, er werd dan
geschuild in bunkers. “Je hoorde zo’n bom
bijna niet” vertelde Jan, “een tikje, meer niet”.
Het was wel gevaarlijk. Eens viel er een bom
vlak naast een bunker. De bunker liep vol
water, er verdronken daarbij 900 personen.
Daar waren verschillende Nederlanders bij
en een groot aantal Russen.
In februari 1945 werd de fabriek zo
gebombardeerd dat alleen puinruimen nog
restte. Jan Korbijn werd samen met Jan
Roggeveen naar Dresden gestuurd. Gaten in
kalkrotsen boren, de rotsen met dynamiet
opblazen en de brokken met een lorrie naar
een kaloven vervoeren. Daar werd er
hydraulische kalk van gemaakt voor de
bouw. Het was zeer onaangenaam werk dat
gelukkig maar tot mei 1945 duurde.

Kalkfabriek Dresden

Bevrijd door de Russen
Dresden werd door de Russen bevrijd.
Vanuit het hol waarin zij zich schuil hielden
zagen zij ‘s morgens rupssporen en begrepen
hoe het er voor stond. Overigens wisten zij
dat toch wel want ook de Duitse arbeiders
luisterden naar buitenlandse radio’s en
vertelden die berichten aan hen door. Dat
was wel gevaarlijk, overal in de fabriek,
vooral in de urinoirs stond: ‘Sst, der Feind
hört mit’.

Na verbroedering met hen te hebben
gedronken lieten de Russen hen gaan. De
beide Jannen jatten ieder een fiets, trokken
richting Erfurt, waar zij opgevangen werden
door de Amerikanen. Deze ontluisden hen
met DDT en hielden hen zeven dagen vast.
Zij aten zich ziek aan voedsel waar hun
magen niet meer aan gewend waren zoals
pork en chocolade. Daarna op transport
gesteld vanuit Jena, maar wel in de verkeerde
richting. Tenslotte met een goederentrein,
zesendertig man in één wagon richting
Nederland. De volgende dag in de avond
kwamen zij aan in Oudenbosch. Het enige
wat zij nog hadden waren de kleren aan hun
lijf, verder was alles verloren gegaan.
De marechaussee in Oudenbosch ontving
hen niet erg vriendelijk. “Jullie zijn vrijwillig
naar Duitsland gegaan” snauwde hij, “jullie
zijn derderangs Nederlanders”. Na alles wat
zij al hadden meegemaakt kwamen zij daar
niet meer van onder de indruk. Inschrijving
volgde, maar één of ander bewijs kregen zij
niet. Een pater zorgde voor opvang in EttenLeur en gaf hen ieder een knaak. Drie dagen
later konden zij met een hittenkar naar
Moerdijk en met een trailer naar Dordrecht.
Gelift naar Rotterdam en met een bode mee
naar Bleiswijk. Hier gingen hun wegen uit
elkaar. Jan Korbijn kwam Jan van Eeden
Petersman tegen die hem achter op zijn fiets
mee nam naar Zoetermeer. Het laatste stuk
naar Benthuizen ging op een geleende fiets,
zijn vader stond buiten te praten en was zeer
verbaasd hem weer te zien.
Jan heeft er geen trauma aan over gehouden,
het was voorbij. Soms is er nog wel contact
met maten uit die tijd.
Eén keer is hij terug geweest in Fulda, hij zag
de fabriek op afstand. Meer hoefde niet, het
was mooi zo.
Cor
Het verhaal van Cor van den Bosch wijkt af
van dat van de anderen. Hij gaf steeds weer
aan niet geschikt te zijn voor het werk dat
men hem liet doen. Hij wilde werk in de
melkerij. Na twee maanden lukte hem dat,
maar, spraakverwarring, Mölkerei was geen
melkerij maar een melkfabriek. De directeur
begreep niets van het verhaal dat hij bij zijn
werkgever iedere dag dertig koeien had
gemolken.
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Met drie andere Nederlanders kwam hij in
een kosthuis. De oude vrouw die voor hen
zorgde deed dat uitstekend. Een verademing
na het slechte voedsel en het ongedierte in
de barak bij de bandenfabriek.
Het was zeven dagen werken op de fabriek.
Eerst bij de melkontvangst, daar leerde hij in
het Duits tellen. Daarna bussen spoelen en
vervolgens boter maken. De boter ging
machinaal in tonnetjes van 25 kg en met een
slee naar een kelder. In het begin snoepte hij
wel eens van de room, maar dat brak hem
snel op. De directeur riep hem bij zich en zei:
“als je van die steenpuisten af wil komen
moet je van de room afblijven en karnemelk
gaan drinken”. Dat hielp perfect.
Die directeur was al zeventig jaar en een
oud-officier uit het Duitse leger van voor de
nazi’s. Een strenge man, maar goed voor zijn
mensen. Lette heel erg op netheid en hygiëne,
zelfs hun kamers inspecteerde hij.
Cor had het wel naar zijn zin daar en toen de
oorlog afgelopen was wilde hij er wel blijven.
Dat ging niet door, hij moest zich melden bij
de Amerikanen in Fulda, die hem samen met
drie andere Nederlanders twee weken
opsloten in een kamp. Daarna zetten zij hem
op de trein naar Maastricht. Daar ondervroeg
de marechaussee hem, zijn geld namen zij in,
dat is later na aftrek van administratiekosten
wel aan hem teruggezonden.
Weer in een trein, nu van Maastricht richting
Den Haag. Bij Zoetermeer sprong hij eruit.
Zijn koffers werden hem nagegooid door zijn
medereizigers.Toevallig zag Jan Priem hem,
die bracht hem op zijn fiets naar Benthuizen.
Het was donker toen hij thuis kwam, zijn
vader hield hem tegen, herkende hem eerst
niet.
De al in gereedheid gebrachte welkomstpoort
bleef ongebruikt in de schuur.
Hem rest nog de herinnering en een van de
fabriek ontvangen getuigschrift (zie p ag. 16).
Toon en Cees
Onvoorbereid en met nauwelijks begeleiding
of voorlichting van de overheid, liepen Toon
Alberts en Cees Bij de Vaate een week voor
hun vertrek door de Dorpsstraat te
filosoferen over wat hun te wachten stond.
“Zouden”, zo vroegen zij zich af, “wij geen
paspoort moeten hebben?”. Op het
gemeentehuis dachten ze dat ook, maar op
zo korte termijn konden ze daar niets aan
doen !!!

Dan maar zelf naar Den Haag, voor het eerst
van hun leven in de trein en de tram.
(Merkwaardig dat men op het gemeentehuis
daar al niet iets aan had gedaan, zij waren
toch niet de eersten die weg moesten).
Op 10 juli 1943 werden Toon en Cees en ook
Bram Brouwer met hun bagage, door Willem
de Ruiter met zijn vrachtauto naar Alphen
aan de Rijn gebracht.
Vandaar met de trein via Enschede naar
Frankfurt.
Zij zouden werk krijgen in de landbouw.
Toon had zich opgegeven als melker. Cees
voelde daar niet veel voor, maar omdat zij
graag bij elkaar wilden blijven, gaven zij zich
op als landarbeiders.
Nog het een, nog het ander gebeurde. Zij
werden aan het werk gezet in een machinefabriek in Offenbach aan de Main.
Machinefabriek Hartman AG
Zij waren dus bedrogen, hun bestemming
was die van fabrieksarbeider. In de kantine
kregen zij hun eerste Duitse, zure, brood en
er werd hen een plaats aangewezen in een
woonbarak. Er waren daar ook Fransen en
Tsjechen en nog allerlei nationaliteiten.
De Nederlanders en de Belgen waren
gehuisvest in dezelfde barak.
Met zoveel mensen bij elkaar lukte het niet te
ontkomen aan ongedierte. Vrijwel direct na
hun aankomst besprongen hen de vlooien,
snel daarna kwamen ook de luizen.
In feite was het geen fabriek voor oorlogstuig,
er werden onder andere graansilo’s gemaakt.
De fabriek had voor de oorlog veel klanten
in Rotterdam er waren nogal wat Duitsers
die wat Nederlands verstonden en spraken.
Geen oorlogstuig, maar zij moesten wel met
de hand vijlen aan ijzeren staafjes die
bestemd waren voor pantserkasten in
torpedojagers. Dat ongewone en stoffige
werk waren zij na drie maanden zo zat dat
zij het vertikten verder te werken.
Toon beklaagde zich dat hij geen boerenwerk
kreeg. Daar was enig begrip voor, er kwam
ander werk, maar niet bij een boer.
Vanaf dat moment liet men hem wagens
laden en lossen, na verloop van tijd werd hij
bijrijder bij een Duitse chauffeur. Beter werk,
dat wel, maar ook geen schoon werk, hij
moest ook de houtgasgenerator van de auto
stoken.
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Zijn werkkleding was op een bepaald
moment zo versleten dat hij vroeg om een
nieuwe overall. In het magazijn werd hij
begroet met: “Heil Hitler”, hij antwoordde
met “goede morgen”, er kwam geen nieuwe
overall. Waarom snapte hij niet.
Zijn chauffeur, een goede Duitser, begreep
het wel. “Niet nadenken”, raadde deze aan,
“ook Heil Hitler zeggen”. Dat werkte!!!
Toen kwam er wel nieuwe werkkleding.
Grapjes maken in het Nederlands was link,
er was een vrouw die alles verstond, zij had
acht jaar gewerkt bij de Bijenkorf in
Den Haag.
De baas van de fabriek was boer, hij bracht
iedere week wel wat aardappels mee, ter
aanvulling op hun menu. Evenals in Fulda
bestond dat uit koolsoep en een paar in de
schil gekookte aardappels.
Voor het ontbijt en de avondmaaltijd
moesten zij zelf zorgen. Kregen daarvoor
evenveel distributiebonnen als de Duitsers,
en extra vleesbonnen voor zware arbeid, die
ruilden zij soms met burgers voor broodbonnen. Hun boodschappen deden zij in
Offenbach.
Tot bijna aan het eind van de oorlog bleven
zij bij elkaar in dezelfde fabriek. In een
weekend zijn zij eens op bezoek geweest bij
de jongens in Fulda, een reis van 90 km.
Stapten te vroeg uit de trein, dat werd toen
nog 15 km lopen.
Zolang er nog postverkeer was stuurde Toon
zijn vuile wasgoed iedere drie weken naar
huis en kreeg het schoon en hersteld weer
terug. Hij stuurde altijd honderd Duitse
marken mee, een mooie bijdrage voor het
grote gezin thuis.
In maart 1945 moesten alle buitenlanders
weg uit Offenbach, de fabriek lag plat. Zij
werden ‘s nachts naar een plaats aan de Rijn
gebracht. Zij moesten verdedigingswerken
maken. Een ongeregelde toestand, veel
Duitsers waren al over de Rijn gevlucht,
leiding werd er niet meer gegeven.
Er volgden toen drie chaotische en vooral
gevaarlijke weken. Alleen al over die laatste
weken zou een compleet artikel geschreven
kunnen worden.

Zij waren dolende, hadden het koud,
moesten steeds schooien om eten, zoeken
naar wat warmte en een plaats om te slapen.
Nadat een Duitse colonne was beschoten gaf
de plaatselijke burgemeester toestemming de
daarbij gedode paarden te ontleden.
Op advies van een Duitser sneden zij grote
stukken uit de paardenbillen en vervoerden
die op een boerenkar met mankracht naar
een boerderij. Van dat paardenvlees werd
soep gekookt door burgers die zelf ook
honger hadden.

Op het perron in Trier ontluisden Franse
soldaten hen met DDT. Een heerlijk gevoel,
eindelijk van de jeuk af. In Brussel gekeurd
door een arts en daar werd het laatste dat zij
nog overhadden, 300 mark, in beslag
genomen. Dat is hen overigens later wel
teruggestuurd.

Zo kwamen zij aan in Bad Swalbach, een
Rode Kruisstad, dus redelijk veilig. Samen
met Duitsers en Russische krijgsgevangen
zaten zij in bunkers. De Amerikanen kwamen
steeds dichterbij. Een Duitse bewaker van
de Russen zei: “morgen heb ik een ander pak
aan”.

Cees wist raad, hij had familie in Zeeland,
daar liftten zij naar toe, en kregen zij
onderdak. Bij de burgemeester, die tevens
tuinder was konden zij tijdelijk aan het werk.
Dat duurde ongeveer negen weken, daarna
gingen zij liftend naar huis.

In Bad Swalbach werden zij op 23 maart 1945
bevrijd door de Amerikanen. Moesten daar
overnachten in hotel Metropole. Bevrijd,
maar helemaal kaal reisden zij daarna via
Trier en Brussel naar Tilburg. Helemaal kaal,
het enige wat zij nog bezaten waren de
kleren die zij aanhadden en wat geld in hun
broekzak.

Bij aankomst in Tilburg weer ondervraagd,
even in een opvangcentrum en verder aan
hun lot overgelaten. Waar moesten zij heen,
Noord-Nederland was nog niet vrij.

Cees ging niet terug naar zijn oude baas,
daar werkte al twee broers van hem. Hij kon
bij zijn vader aan de gang op de tuin.
Twee uur was Toon thuis, toen Jaap van
Schie aan de deur stond met de vraag of hij
de andere dag wilde komen hooien. Dat ging
hem te snel, maar een dag later ging hij er
wel melken.
Arie Schellingerhout
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Tien Jaar Benthuizer Turfjes
Voor u ligt het laatste nummer van de tiende jaargang van de Benthuizer Turfjes.
Tien jaar, veertig nummers. Door goede samenwerking, gemopper en kritiek op de vormgever,
op de drukker en op elkaar, lukte het de redactie ieder kwartaal weer een blad samen te stellen
en het tijdig bij u in de bus te krijgen. Een goed moment even terug te zien op het begin, een
persoonlijke terugblik, als enige was ik er al die tien jaar bij betrokken.
Wat er aan voorafging
Na het vertrek van de eerste voorzitter de
heer M. Bogerd en enkele jaren later van zijn
opvolger de heer C.M. Schulten kwam de
leiding van De Historische Kring Benthuizen
in handen van Wouda Harteveld-Van Driel.
De HKB kwam daarmee in een turbulente
periode. Voortbouwende op het werk van
bovengenoemde heren en een aantal andere
pioniers, wist zij samen met haar bestuur de
HKB in korte tijd uit te bouwen tot een factor
van betekenis in Benthuizen.
Ik had grote bewondering, zij het op enige
afstand, voor wat dat team onder de
bezielende leiding van Wouda tot stand
bracht. Toen er een plaats binnen het bestuur
vacant kwam was ik wel bereid die plaats in
te nemen. Aan zo’n organisatie wilde ik wel
meewerken.
Al heel snel kwam ik tot de ontdekking
volstrekt ongeschikt te zijn voor de taak die
ik op mij had genomen. De bewondering
bleef maar er kwamen wel heel veel,
ongetwijfeld belangrijke, zaken aan de orde
waar ik met de beste wil van de wereld geen
belangstelling voor op kon brengen. Het
hoofddoel van een historische vereniging, de
geschiedenis, kwam naar mijn oordeel wel
erg op de achtergrond. Al snel nam ik mij
dan ook voor niet langer dan één periode op
die stoel te blijven zitten.
Een goed idee
En toen kwam het bestuurslid Ries Havenaar
met het voorstel een eigen blad uit te gaan
geven. “Iedere vereniging heeft dat”, betoogde
hij. Unaniem steunde de rest van het bestuur
dit voorstel.
Mij werd gevraagd dat blad op poten te gaan
zetten. Zonder te beseffen wat mij te wachten
stond zij ik ja, mits er iemand naast mij zou
komen met ervaring bij het samenstellen van
zo’n blad.
Gerrit van der Graaf bleek bereid samen met
mij dat karwei aan te pakken.
Elders in dit blad treft u een bijdrage, een
terugblik van hem aan.
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Naam
Zo’n blad moest natuurlijk een naam hebben,
die was spoedig gevonden:
BENTHUIZER TURFJES, een verwijzing
naar de negen turven in het wapen van
Benthuizen.
Dat was overigens wel plagiaat, jaren
daarvoor had de heer Runsink een rubriek in
één van de regionale bladen onder die naam.
Enthousiasme
Vol moed begonnen Gerrit en ik aan onze
taak. Een goed blad moest het worden zo
namen we ons voor. Materiaal verzamelen,
snuffelen in archieven, oudere inwoners en
oud-inwoners intervieuwen en zo meer.
Pas wanneer er een voorraadje was voor
minstens twee of drie nummers zouden we
uitkomen. Van dat voornemen is niets
terechtgekomen, de tijd werd ons niet
gegund. Voor onze voorzitter stond vast dat
het blad er moest zijn op het moment dat
Benthuizen onderdeel zou worden van een
grotere gemeente. Wij gaven wel tegenspel,
maar het stond van te voren vast dat we
zouden verliezen. Dat gebeurde dan ook, we
mopperden wel, maar gingen ook met een
glimlach door de knieën.
Onze laatste burgemeester, de heer M.A. van
der Have, schreef in het eerste nummer een
inspirerend voorwoord. En wij moesten aan
de gang met al eerder gepubliceerd materiaal.
De zozeer gewenste voorraad kopij was er
niet, en is er ook nooit gekomen.
Een verlies was het vertrek, al in 1992, van
Gerrit van der Graaf naar Neede. Gelukkig
was Piet van Waaij een goede opvolger.
En zo ging het door, medewerkers kwamen
en gingen, dank zij hun inzet kunnen wij nu
terug zien op de mijlpaal van:
Tien jaar Benthuizer Turfjes
Het redactieteam is daar best een beetje trots op
Arie Schellingerhout

De redactiecommissie bestaat uit:
Marcus Pos, voorzitter en
vertegenwoordiger namens het bestuur.
Namens het bestuur houdt hij zich ook
bezig met het werven van sponsors.
Arie Schellingerhout, eindredacteur, een
taak die hij na tien jaar overdraagt aan
Inge van Eeden Petersman. Hij blijft wel aan
als redactiemedewerker.
Inge van Eeden Petersman, redactiemedewerker en met ingang van volgend
jaar eindredacteur.

Joke Mets-Zevenhoven, houdt zich bezig
met de geneologie en doet onderzoek in
oude stukken.
Anneke Bregman-De Groot, geboren en
getogen in Benthuizen.
Een groot kenner van de dorpsgeschiedenis
van de laatste honderd jaar.
Nieuw materiaal en nieuwe medewerkers
zijn zeer welkom.

Tien Jaar Benthuizer Turfjes
In 2001 gaan de Benthuizer Turfjes hun 11e
jaargang beleven. Op de vraag hoe het zover
is gekomen zal ik trachten hieronder het
antwoord te geven.
Begin 1985 meldden Annie (mijn vrouw) en
ik, sedert 1973 vanuit Rijswijk naar
Benthuizen gekomen, ons aan als donateur
van de Historische Kring Benthuizen. Deze
Kring timmerde destijds energiek aan de
weg onder de bezielende leiding van de
helaas al weer geruime tijd geleden
overleden Wouda Harteveld.
Naast het spitten in de historie van
Benthuizen en haar bewoners en het
opzetten van tentoonstellingen en lezingen
hield het toenmalige bestuur van de
Historische Kring zich ook bezig met het
organiseren van uitstapjes (sommige van
enige dagen) voor haar leden. Daarbij werd
niet geschroomd tot buiten de landsgrenzen
te gaan, zoals b.v. naar Hull, Bad
Bentheim/Bad Iburg/Münster, Brugge/Gent
e.d., reisjes waaraan wij met veel genoegen
deelnamen. Het grote plezier dat wij daaraan
beleefden hebben mij een paar maal
bewogen een kort reisverslagje te maken.
Wouda, die blijkbaar reeds enige tijd
rondliep met het plan tot een soort
verenigingsblad te komen, opperde naar
aanleiding van mijn stukjes over te gaan tot
het doen uitkomen van een periodiek waarin
ook andere voor de leden interessante
artikelen zouden kunnen worden
gepubliceerd.
Arie Schellingerhout, die destijds ook deel
uitmaakte van het bestuur, stelde mij voor na
te gaan of wij samen iets op dit vlak zouden
kunnen realiseren. Het resultaat van deze
gezamenlijke overpeinzingen, gesprekken
december 2000 • BENTHUIZER TURFJES • 15

met een drukker, overleg met het bestuur e.d
resulteerde uiteindelijk in de verschijning
van de Benthuizer Turfjes, een, naar onze
bedoeling, 4 keer per jaar uitkomende
losbladige uitgave van historische en andere
artikelen waarvan de eerste editie het licht
zag in februari 1991 voorzien van een
voorwoord geschreven door de toenmalige
waarnemend burgemeester M.A. van der
Have.
Wij prezen ons gelukkig, dat wij als redactie
de leden tevens, tegen een geringe
vergoeding, een fraaie ringband konden
aanbieden waarin de ‘Turfjes’ een goede plaats
konden krijgen.
Ik denk nog altijd met veel plezier terug aan
de vele genoeglijke ‘uurtjes’ die Arie en ik
doorbrachten om tot het verschijnen van de
Benthuizer Turfjes te komen. Zo herinner ik
mij ook nog levendig het bezoek dat Arie en
zijn vrouw Freddie, die ons helaas ook al
ontvallen is, en Annie en ik brachten aan het
belastingmuseum in Rotterdam, op welk
museum wij u attendeerden in het tweede
nummer van de eerste jaargang.
Hoewel ik door verhuizing naar de
Achterhoek in januari 1992 niet meer dan aan
de 4 edities van de eerste jaargang heb
kunnen meewerken, verheugt het mij dat het
geesteskind van Arie en mij zo levensvatbaar
is gebleken.
Ik spreek bij deze de wens uit dat de
Benthuizer Turfjes nog een lang en goed
leven beschoren zullen zijn dit tot nut en
genoegen van de leden van de Historische
Kring Benthuizen.
Gerrit van de Graaf
Neede

Het getuigschrift van
Cor van den Bosch

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door :
Anado b.v. kleinmeubelen
Autorijschool J. Bremmer
Verkeersschool Bremmer b.v.
Verkeersschool Bross b.v.
Raadgevend Bureau Mr. E. H. Brouwers
Aannemingsbedrijf Gräper b.v.
Aannemingsbedrijf Groen en Bregman
Van der Heijden Reclameproducties
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
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Groentekwekerij G. J. van der Kooij
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Administratiekantoor Pos
Schoonmaakbedrijf Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf Gebroeders Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
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