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Bestuursmededelingen
Leden
Aan het begin van het jaar 2000 telde het
HKB-bestand 354 leden en het jaar werd
afgesloten met een aantal van 389 leden, een
positief resultaat van een optel- en aftreksom
van 45 nieuwe leden en 10 uitschrijvingen.
De stijgende lijn in het ledenaantal zette zich
voort in het eerste kwartaal van dit jaar en
wij verwelkomen van harte de nieuwe leden
uit: Benthuizen, W. Bazen, mevrouw
J.M. Borgman-van der Lubben, J. Bouman,
H.R. Haarman en mevrouw T.K.I. Kwanten;
uit Reeuwijk mevrouw T. Burgerhout-de
Ruiter; uit Utrecht A. Verheul; uit Zoetermeer
J. Korbijn; uit Denemarkten Th. van Yperen
en uit Nieuw Zeeland H. van Woerden.
Medeleven
In het laatste kwartaal van 2000 is tot onze
spijt het overlijdensbericht van mevrouw
H. van Vliet-Marinus niet geplaatst. Onze
excuses daarvoor.
Op 14 februari overleed Dick van den Bosch,
op 25 februari Gus Groen en op 21 februari
Cees Verhoek. Allen hadden zo hun eigen,
speciale plaats in de vereniging en laten niet
alleen in hun familie, maar ook bij de HKB
een lege plaats achter, in Het Molenhuis, in
de winkel, in De Bron, kortom bij alle
evenementen.
Wij leven mee met de families en wensen
hun sterkte in de komende tijd.
Expositie op de zolder van Het Molenhuis
‘Schilderen en tekenen van J. de Goeje’ en de
‘tabakspijpenverzameling van J. J. Schneider’
is een succes. Het is een goede ervaring om
hobby’s van onze leden in een combiexpositie onder de aandacht van het publiek
te kunnen brengen.
Tot en met 30 april verwachten wij nog veel
belangstellenden te ontmoeten. Daarna
zullen andere leden hun hobby’s presenteren
in een nieuwe expositie, die op Molendag, de
2e zaterdag in mei op de zolder zal staan;
meer informatie volgt in de huis-aan-huis
bladen.

Agenda voor het tweede kwartaal 2001:
- Op 30 april, Ko ninginned ag zijn we op de
markt bij dorpshuis ‘de Tas’.
- ‘s Middags vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur is
Het Mo lenhuis open en rondom molen ‘De
Haas’ worden er om 19.00 uur vaderlandse
liederen gezongen.
- Op 12 mei, Molendag, is Het Mo lenhuis
vanaf 10.00 uur geopend voor de nieuwe
expositie.
Het Molenhuis, geopend op zaterdagen van
13.00 - 17.00 uur:
- 1e zaterdag van de maand genealogie
inloop
- 3e zaterdag van de maand
kreademonstraties.
Met vriendelijke groet,
het bestuur.
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Uitgave van Historische Kring Benthuizen (HKB)
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Broekwegzijde 134 - 2725 PE Zoetermeer
Verschijning
Dit blad, ʻBenthuizer Turfjesʼ verschijnt eenmaal per
kwartaal.
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.
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Licht en Water

(kunstlicht en leidingwater)
Wij hebben elektrisch licht, koken op gas, tappen
drinkwater uit de kraan en ons afvalwater en onze
fecaliën worden via een uitstekend werkend
rioleringsstelsel afgevoerd naar een
zuiveringsinstallatie. Bovendien staat ons een goed
wegenstelsel ter beschikking waarover wij ons
moeiteloos bewegen van de ene plaats naar de andere.
Langs die straten en wegen bijna overal een goede
verlichting en al die zaken vinden we heel gewoon, we
weten niet beter.
We vinden het allemaal heel gewoon, weten niet beter,
maar hoe lang is er het er al, en sinds wanneer
beschikken wij ook in Benthuizen over die
voorzieningen?
Elektriciteit en gas
Voor verlichting maken we al heel lang bijna
alleen gebruik van elektriciteit, we hoeven de
schakelaar maar aan te raken en de lampen in
ons huis gaan branden. Ook straatverlichting
heeft elektriciteit als voedingsbron.
Onze centrale verwarming brandt op aardgas
en ook onze maaltijd bereiden we daarop.
Zowel elektra als gas zijn bronnen waarvan
de principes al eeuwen bekend waren, maar
die pas in de negentiende eeuw praktisch
bruikbaar werden.
Een belangrijke inspiratiebron voor dit en
enkele nog volgende stukjes was een bezoek
aan het Van Gogh Museum in Amsterdam.
Van 20 oktober 2000 tot en met 11 februari
2001 werd daar een tentoonstelling
gehouden met als titel:

Licht !
Het industriële tijdperk 1750 – 1900

Het hoofdthema van die tentoonstelling was
de invloed van het kunstlicht vanaf de 18e
eeuw. Die expositie was boeiend van de
eerste tot de laatste minuut.De bezoekers
wandelden over een in het museum
nagebouwd Rokin. Deze straat werd
achtereenvolgens verlicht met: kaarsen,
olielampen, petroleum, gaslicht elektrische
koolspitslampen en gloeilampen. Jaartallen
gaven aan in welke tijd van die verschillende
soorten verlichting gebruik werd gemaakt.
De opzet van die expositie was veel breder
dan alleen straat- en huisverlichting, maar
dat valt buiten de inhoud van dit stukje.
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gaslamp voor huiselijk gebruik (foto uit
particulier museum Henk van der Berg,
Leiden)

Leiden
In de steden was er al vroeg behoefte aan- en
vraag naar straatverlichting. In het gedenkboek over 150 jaar energiebedrijf in Leiden is
daarover het volgende te lezen:
(met toestemming letterlijk overgenomen)
“Menig Leidenaar kent de verhalen over
mannen die met een borrel te veel op, de
gracht zijn ingelopen om er onvrijwillig een
nat pak te halen of erger. Ook de geruchten
over berovingen in de donkere straten en
stegen van de stad berustten helaas op
waarheid. De verlichting van de stad trof
blaam. Om de genoemde misstanden te
voorkomen, stelden stadsbesturen al in de
Middeleeuwen een uitgaansverbod in. Na
negen uur ’s avonds mocht niemand meer op
straat komen. Alleen de nachtwakers en
bijvoorbeeld vroedvrouwen kregen permissie
dit gebod te overtreden. Zij namen hun eigen
verlichting mee als zij op pad gingen. Alleen
bij groot gevaar, zoals een dreigende aanval
van een vijand of een brand, verzocht het
stadsbestuur poorters (burgers), die op
hoeken van straten woonden, tijdelijk
verlichting buiten aan te brengen.
Als er een feest was verlichtten de poorters de
stad met fakkels en toortsen. Normaal
gesproken was de stad dus aardedonker.”

Wij kunnen ons nauwelijks meer voorstellen
hoe het is wanneer er geen straat- of andere
verlichting brandt, wanneer er nergens ook
maar een sprankeltje licht is te zien. De
verlichting van grotere plaatsen is via lichtplekken aan de hemel al van veraf te zien.
En ook kwekers die ’s avonds en ’s nachts de
lampen in hun kassen laten branden, zorgen
voor zulke lichtplekken.
Tijdens de oorlogsjaren had de Duitse bezetter
totale verduistering geboden. Van april 1942
tot mei 1944 bezocht ik in Leiden een avondschool, daardoor kan ik uit eigen ervaring
vertellen hoe donker het toen op een maanloze
avond kon zijn. De reis van school naar huis
was op zulke avonden een fietstocht in
volkomen duisternis, met soms ineens de
felle lichtbundels van de zoeklichten waarin
de Duitsers overvliegende geallieerde
vliegtuigen trachtten te vangen.
Een pracht gezicht, en maar hopen dat de
vliegtuigen aan die stralen zouden ontkomen.
Terug naar het gedenkboek:
“Met de stichting van de universiteit in
Leiden in 1575 groeide de behoefte aan
straatverlichting. Heel wat studenten
hadden in het donker moeite de weg over
het Rapenburg terug te vinden. Rond 1600
liet het stadsbestuur een kleine 100 kaarslantaarns volgens een systematisch plan op
strategische plekken in de stad plaatsen. Dit
plan was afkomstig van Jan van Hout,
secretaris van de stad. Het mag duidelijk
zijn dat kaarslantaarns in de openlucht niet
bijster goed functioneerden; ze brandden
veel te snel op. Gelukkig bedacht de schilder
en uitvinder Jan van der Heijden in 1868 een
goed functionerende straatlantaarn met
olielamp. Aan het eind van de 17e eeuw
‘bevolkten’ de zogenaamde Van der Heijdenlantaarns vele straten en pleinen in Europa.”
Tot zover het gedenkboek en mijn persoonlijke
noot.

Wanneer u
een sterke
gaslucht
ruikt, zet dan
onmiddellijk
alle ramen
open
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Oliegas
In Benthuizen kwam,
en komt nog steeds,
het gas vanuit Leiden.
Daarom eerst over
hoe het daar begon.
Van 1822 tot 1826
gebruikte de lakenGas, zoals een beroemd
fabrikant Martinus
kunstenaar het zou
Koppeschaar gas als
kunnen uitbeelden
verlichting voor zijn
fabriek daarna was het afgelopen, waarom
dat gebeurde kon ik niet achterhalen. Het
duurt dan tot 1842 voor het weer tot gasfabricage in Leiden komt. De Fransman Felix
Droinet die in 1840 in Leiden was komen
wonen stichtte in 1842 de eerste gasfabriek in
die stad. Hij won gas, toen nog geschreven
als gaz, uit raap- en zaadolie, perste dat
onder hoge druk samen in cilinders en
bezorgde dat oliegas per gaswagen bij een
aantal afnemers. Het eerste jaar had hij
zeventien klanten, waaronder een smederij,
een manufacturenzaak, twee koffiehuizen en
drie banketbakkerijen.
Gas uit steenkool
Inmiddels bouwde de Leidse stadsarchitect
Van der Paauw bij zijn huis een miniatuur
gasfabriekje. Hij bereikte gunstige resultaten
met zijn experimenten en adviseerde de stad
over te gaan op steenkoolgas, dat was
volgens hem, ondanks de noodzaak tot
aanleg van een leidingnet goedkoper dan het
draagbare oliegas. De raad van Leiden ging
akkoord met zijn voorstel en zo ontstond in
1845 in Leiden de eerste Stedelijke Gazfabriek
in Nederland. In een aantal andere plaatsen
waren er overigens al eerder gasfabrieken,
maar die waren in handen van particulieren.
Na een aarzelend begin steeg het aantal
aansluitingen snel, vooral nadat het vanaf 1884
ook mogelijk werd te gaan koken op gas.
Uitbreiding naar omliggende gemeenten
Na ruim veertig jaar ging de gasfabriek haar
werkgebied uitbreiden tot buiten Leiden. Dat
begon in 1891 met Zoeterwoude, in 1896
volgde Oegstgeest en in 1907 Sassenheim en
Voorschoten.
In welk jaar Benthuizen aangesloten werd op
het Leidse net; en wat daaraan vooraf ging is
onderwerp voor een volgend nummer van
ons blad.
Arie Schellingerhout

Een schoolmeestersvacature in 1789
In het archief van de Historische Kring Benthuizen bevindt zich een artikel over een vacature
van een schoolmeester in Benthuizen. Dat artikel staat in “Het Paedagogisch Tijdschrift voor
het Christelijk Onderwijs”. Het is geschreven door B. Offringa. Hij was vele jaren hoofd van
de mulo te Hazerswoude-dorp.
Uit dit stuk blijkt dat ook in 1789 al een heuse sollicitatiecommissie werd gevormd. En deze
commissie probeerde de beste kandidaat voor Benthuizen te vinden.
“Alzoo het Koster-, Schoolmeester- en
Voorzangersampt te Benthuyzen is te komen
vaceeren, (openstaan, AB) zoo word een iegelijk,
daartoe de vereischte Bekwaamheden hebbende,
uitgenodigd zijne Gaven te laaten hooren op den
7, of den 14, of uiterlijk den 21 Juny; zullende zig
des Zaturdags te vooren, of ter Secretary, of bij
den Predikant in loco dienen te adresseeren. Tot
narigt diend dat het vaste Tractement, buiten nog
eenige andere Emolumenten, bedraagd ƒ180,-.”
Deze advertentie stond in de Leydse Courant,
maandag 1 juni 1789.
In Benthuizen was namelijk door de dood
van Hugo van Duinen een vacature ontstaan
voor schoolmeester, koster en voorzanger.
Zijn zoon David van Duinen was na de dood
van zijn vader, tijdelijk tot koster benoemd.
Natuurlijk moest er weer zo snel mogelijk
een nieuwe schoolmeester komen.
Op 29 mei werd er een vergadering belegd
door de predikant, de ambagtsbewaarders en
kerkenraad. Tijdens die vergadering werd er
een bericht voorgelezen van de Heeren
Burgemeesteren van Rotterdam waarin
toestemming werd gegeven tot het adverteren
in de Rotterdamse en Leidse krant en het
uitnodigen van eventuele sollicitanten.
Op 7 juni zaten dominee Rutgerus Keer en
de andere leden van de commissie tevergeefs
te wachten. Er kwam die dag niemand! De
volgende week kwamen er 5 sollicitanten en
21 juni waren het er zelfs 13! Benthuizen was
kennelijk erg in trek als schoolmeesterplaats.
Nu moest er een nieuwe vergadering
worden gehouden om te praten over de
sollicitanten en hun kwaliteiten. Tijdelijk
koster David van Duinen werd er weer op
uit gestuurd om alle leden te laten weten dat
er 25 juni weer een vergadering zou zijn.
Op de agenda stonden de volgende punten:
“Hoeveel personen er op de nominatie gebragt
sullen werden, ten tweeden wie examinator sal
sijn, ten derden de tijd tot het maken der
nominatie ten vierden of de genomineerde
moeten gesteld worden kost en schadeloos”.
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Er werd besloten 8 personen te nomineren.
Als examinator zou meester K. Brederoo
worden gevraagd. Op 1 juli om 5 uur zal er
proefles worden gegeven door de opgeroepen
personen. Aan de kandidaten die afvallen zal
een dukaat als fooi worden gegeven.
Bij de rondvraag ontstonden er moeilijkheden
tussen de commissieleden. De presidentambagtsbewaarder vroeg of er per college
moest worden gestemd over de kandidaat of
hoofd voor hoofd. Volgens dominee Keer
werd er altijd hoofd voor hoofd gestemd. Hij
zocht zelfs de notulen op van de vorige
benoemingen om de ambagtsbewaarders te
overtuigen van zijn gelijk. Het mocht echter
niet baten.
De ambagtsbewaarders gingen op 27 juni
naar Leiden. Daar woonde advocaat Swart.
Deze advocaat meende dat de stemming
hoofd voor hoofd moest geschieden. Dat zou
betekenen dat de ambagtsbewaarders zich
hadden vergist. De heer Swart zou een en
ander nog eens nazien en ook navragen bij
mevrouw Velingius. Zij was de weduwe van
de vorige Baljuw. De eerstvolgende zondag
zou de advocaat dan eens met de dominee
komen praten ‘in der minne’.
Thuisgekomen hadden de ambagtsbewaarders
in het Rechthuis in een ambagtskist de
notulen van vorige benoemingen nog eens
nagelezen en daaruit bleek dat sinds 1731
altijd hoofd voor hoofd werd gestemd.
Op 30 juni is de president-ambagtsbewaarder
naar Leiden gereisd om advocaat Swart te
bezoeken. Tevens kon hij dan die oude
notulen overleggen. De heer Swart was niet
geweest op zondag vanwege het “ruwe weer”.
Voordat de vergadering op 1 juli begon
verklaarde de president-ambagtsbewaarder
dat alle moeilijkheden uit de weg waren
geruimd en werd er begonnen met het
nomineren van de kandidaten. Uit de
18 sollicitanten werden 8 namen gekozen.
Deze mensen werden uitgenodigd op 8 juli
eerst hun gaven te laten horen in de kerk en
na de middag moesten ze schrijven en cijferen.

Tijdens deze vergadering bleek dat meester
Brederoo van Hazerswoude afzag van de
“swaarwigtigen post van examinator”
vanwege zijn hoge leeftijd. De commissie
vraagt dan meester Zeeman van
Zevenhuizen voor deze taak. De sollicitanten
kunnen een boterham gebruiken en krijgen
ieder een fles wijn.
Op 8 juli is het zover. Zeven kandidaten zijn
gearriveerd. P. van Diepingen is afwezig. Hij
had de brief pas op deze dag ontvangen en
was dus niet gekomen. De sollicitanten
beginnen in de kerk. Dominee Keer geeft de
hoofdstukken op, die de meesters moeten
voorlezen. De ambagtsbewaarders mogen de
te zingen psalmen opgeven. In het “Regthuijs”
worden de meesters aan het schrijven en
cijferen gezet. Na stemming blijkt dat de
volgende personen zijn uitgekozen:
Gerrit van Bekum, Delfgauw, 6 stemmen
Hendrik van Voorst, Uijthoorn, 6 stemmen
Hendrik Zeldenrijk, Kruisweg, 5 stemmen
Arie Kraaijenbrink, Katwijk en Keule,
5 stemmen.
De sollicitatiecommissie besloot de namen
van deze 4 mannen voor te dragen aan de
Heeren Burgemeesteren van Rotterdam;
“ten einde daar uijt eene persoon te eligieeren tot
k oster voorsanger en schoolmeester, alhier”.
De beide ambagtsbewaarders, de predikant
en de president-ouderling brengen een
bezoek aan de heer P. IJsendoorn. “Titul
ambagtsheer deser heerlijkheid”.
De heer IJsendoorn vroeg de afgevaardigden of
de voorgedragen personen ook lieden waren
van de “oude welgevestigde constitutie”.
Daarop antwoordde de predikant dat die
personen waren:
”Lieden , onbesproken van handel en wandel en soo
ver als ons bekent was en uijt de attestatien bleek
Lieden die de oude constitutie waren toegedaan,
dat hij zijn concientie soude geweld aan doen
wanneer hij moest seggen welke van hen de beste
was dat de eene exeleerde int singen een ander
meerder in ’t schrijven, enz. dat al die capiciteyten
niet wel in een persoon te vinden was”.
De Heeren van Rotterdam benoemen dan
Hendrik van Voorst als koster, voorzanger en
schoolmeester op 28 juli 1789.
Maar al na enkele maanden, in december
staat er opnieuw een advertentie in de
Leidse Krant. En opnieuw wordt er een
koster, voorzanger, schoolmeester gevraagd.
Er is niet bekend waarom meester Van Voorst
zo kort is gebleven.
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De volgende meester krijgt wel meer geld. In
de advertentie wordt nu over tweehonderd
gulden gesproken per jaar.
Op 12 januari wordt dan Jan van Halewijn
schoolmeester van Benthuizen. Een beroemde
en beruchte schoolmeester.
Al die sollicitaties kostten natuurlijk wel
geld. Dat werd betaald door de Heeren van
Rotterdam.
Na deze twee benoemingen zo dicht achter
elkaar, vinden ze het toch te erg worden.
Alles bij elkaar heeft deze vacature ruim
237 gulden gekost! Daarvan is ongeveer 135
opgegaan aan het betalen van “verteringen”.
Waarschijnlijk had de sollicitatie-commissie
het er eens goed van genomen. Daarom
krijgen gerecht en kerkenraad van Benthuizen
de volgende brief:
Den 2en Januarij 1794.
Ter kennisse van Heeren Burgemeesteren gebragt
zijnde de exorbitante kosten, welke bij het
beroepen van een schoolmeester te Benthuizen
gemaakt, en in de Ambagtsrekening de Anno 1790
gebragt zijn ter voorkoming van zoodanige
noodelooze uitgaven voor het vervolg, goed
gevonden en verstaan geen hooger of meerder
somma zoo door het Ambagt de Kerk als diaconie
te samen, zal worden betaalt en in de ambagtsrekening mogen worden gebragt of geleden dan
eens af dertig guldens.
Voortaan moet er op de kleintjes gelet worden.
Of dit van invloed is op de kwaliteit van de
sollicitanten zal de tijd leren.
Anneke Bregman - de Groot

Van 1691 tot aan
het einde van de
19e eeuw, was de
schoolmeester tevens
klokluider.
Tegenwoordig luidt
koster Piet Verwey
dezelfde klok

Jan van Halewijn weer terug
van acht jaren weggeweest
Om enigszins de geschiedenis van Jan van Halewijn te verstaan, volgen wij in het kort de
gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld rond de loopbaan van Jan van Halewijn. Hij
werd geboren op 15 januari 1764 in Krimpen aan de Lek.
Zijn familie was van oorsprong van aristocratische huize, één van zijn voorouders, Simon
van Halewijn was in 1695 burgemeester van Dordrecht, lid van de Staten van Holland.
Om politieke redenen werd hij gevangen gezet in Loevesteijn, waaruit hij ontvluchtte naar
het buitenland. Zijn goederen werden geconfisceerd, waaronder de Werve, een
buitenplaats in Voorburg. Wat is gebleven is een praalgraf van de Van Halewijns dat heden
ten dage nog te bezichtigen is in de Oude Kerk te Voorburg.
In 1790 deed Jan van Halewijn zijn intrede als
schoolmeester, koster, voorlezer, voorzanger,
klokluider, kerkelijk administrateur en
handelaar in papier en inkt, te Benthuizen.
Echter, hij prees het glas meer dan de droge
boeken van ‘Bartjens’.
Hij gaf een slecht voorbeeld aan de jeugd en
verwaarloosde schromelijk zijn plichten als
onderwijzer en stond nogal eens stomdronken
voor de klas. Dit kon niet verborgen blijven,
zodat de schoolopziener zijn beklag bij het
schoolbestuur indiende, waarbij werd
meegedeeld dat Jan van Halewijn zich soms
wegens voortdurende dronkenschap drie
dagen in de week niet liet zien.
Namens het gemeentebestuur vermaande de
schout hem herhaaldelijk dat dit niet zo kon
blijven, doch tevergeefs. Hij werd tenslotte
voor zes weken geschorst uit zijn ambt, in de
hoop dat hij het glas zou laten staan. Dit
leverde helaas ook geen resultaat op.
Bij besluit van het gemeentebestuur van
14 mei 1811 werd Jan van Halewijn voorgoed
uit zijn betrekking ontslagen wegens
voortdurende dronkenschap en wangedrag.
In zijn gezin zullen daarover wel een paar
‘lieve’ woorden zijn gevallen; ja de spanning
was zelfs te snijden, nog net geen scheiding
tussen Jan en zijn vrouw, genaamd Adriana
van West (in Vlaardingen ingeschreven als
koopvrouw, later als winkelierster; dochter
van Simon van West en Grietje van Velde die
behoorden tot de gegoede stand van
Vlaardingerambacht). Maar goed, Adriana,
-zij werd Mensje Jaantje genoemd- vond het
verstandiger dat Jan voor ‘een tijdje’
Benthuizen zou verlaten.
Zo gezegd, zo gedaan, Jan verliet Benthuizen
en werd ‘ziekentrooster der koopvaardij’, op
een handelsschip wat voer naar Oost-Indië
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(het latere Indonesië). Hij zal tussentijds heus
nog wel eens geschreven hebben en ik (WvdK)
vraag me af, of iemand, en wie, deze brieven
bezit of weet waar deze zijn.
Maar wat gebeurt: Jan kwam terug van Indië
maar die reis ging gepaard met grote
ongemakken; het schip de Z.M. Ad m iraal
Evertsen leed schipbreuk voor Mauritius op
9 april 1819 bij het eiland Diego Garcia. Dit
verhaal is eerder geplaatst in De Benthuizer
Turfjes 1994-1 en 2.
In het kort: de bemanning werd gered doch
het schip zonk naar de zeebodem. Van
Mauritius werd de bemanning, met Jan, op
9 juli 1819 -onder bevel van luitenant J.W. van
Rijn- met het Nederlandse koopvaardijschip
genaamd de Vred e van Do rd recht weer
opgepikt.
Zo gebeurde het dat Jan, acht jaren na zijn
vertrek weer in de Lage Landen aan land
kwam en wel op de rede van Vlissingen op
24 december 1819. Om vervolgens met een
kustboot van de Marine, genaamd De Vo s,
op 28 december 1819 in Rotterdam aan te
komen, waar -voor het definitieve afscheidnog enige administratieve handelingen
dienden te worden uitgevoerd.
Zo lezen we in een stuk No.14 van het
Departement van Marine gedateerd
28 december 1819:
“Dat de passagiers van de Vrede van
Dordrecht te Vlissingen zijn aangekomen, te
weten de onderstuurman J. Hoeiman,
de tweede stuurman A.H. Trip, Schipper
J. Hulton en schoolmeester en ziekentrooster
J. van Halewijn uit hoofde van expiratie
(afloop datum dienstverband) van
dezelvertijd van dienst met de 31e van deze
maand (december) finaal uit zijner
majesteits Zeedienst te ontslaan“.

En dan van Rotterdam met paard en wagen
richting Benthuizen, één hutkoffer behoorde
tot zijn ‘equipage’. In gedachten zien wij
hem op de bok zitten. Dan, Zoetermeer in
zicht, de Dorpsstraat door en het weggetje in
naar de plaats waar lief en leed aan hem
werden voltrokken.

De inscriptie van
de kleine kerkklok
is: CLAUDY FREMY ME

Het eerste wat Jan in zicht kreeg was de
kerktoren van Benthuizen, waar hij vroeger
zo graag de klok luidde. Zijn angstig hart
kromp ineen, acht jaren na dato en dan weer
terug, vol met levenslittekens en het eerste
beeld: de kerktoren met de klok, die voor
zijn vertrek en door zijn schuld zo sterk van
slag was. Vermoedelijk had hij geschreven
dat hij van plan was weer thuis te komen, als
de verloren zoon welhaast, ik kan mij zijn
thuiskomst niet anders voorstellen.“Ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen U,
o God”; tegen zijn vrouw en tegen zijn ambt
en tegen de schoolkinderen en vult u maar in.
Maar hij komt terug, daar was moed, veel
moed voor nodig, de ‘Vermouth’ had hij
afgezworen en met ‘een geschoonde lei’
stapte hij met toch wel enigszins knikkende
knieën de Dorpsstraat van Benthuizen
binnen, naar zijn vrouw en kinderen,
waaronder zijn dochter Margaretha (alias
Grietje) die op 22 oktober 1830 met mijn
betovergrootvader Johannes van der Knaap,
watermolenaar te Benthuizen, zou trouwen.
(Margaretha w as later d e w ed uw e van Jan
Havenaar, w elk e een broer w as van Abraham
Havenaar, die samen met dominee Ledeboer in
Leiden gevangen heeft gezeten. De w ink el die de
vrouw van Jan tijdens zijn afw ezigheid bestuurde,
is w aarschijnlijk overgaan naar deze zw ager
Abraham, die in 1843 staat ingeschreven als
“w ink elier te Benthuizen en ouderling in de k erk
bij dominee Ledeboer“).
Jan van Halewijn en zijn vrouw woonden in
een klein huisje naast de hervormde kerk,
ongeveer waar nu gebouw De Bron staat.

besloot er het
beste van te
maken en weer
alles over te
hebben voor Jan
en zijn
toekomst. Jan
had geen werk
en zocht ‘iets
geschikts’, een
beroep waar
zijn ‘talenten’
goed in uit
zouden komen.
Hij sprak vloeiend Frans en Engels en
daarmee kwam al gauw een zeer bepaald
baantje in zicht.

En dan na acht jaren weer thuiskomen
We zien het voor ons, na acht jaren, wat een
tijd en wat een verdriet! Verloren tijd die nooit
meer in te halen is en wat voor levenslessen
zijn daarvan geleerd?
Klop, klop, zo klonk het door het huisje; “Wie
is daar”, zo klonk een heldere vrouwenstem.
“Ja, uh, uh, ik, ik ben het, Jan”. Even stilte en
dan: “Jan, maar Jan, Jan“................!!!!!!!
Hoe deze ontmoeting was, we weten het
niet, maar vrouwlief nam Jan in de armen en
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Beste lezers, schrik nu niet maar het
ongedachte gebeurde. Er was namelijk in
Hazerswoude een functie vacant als koster,
ondermeester, klokluider en voorzanger,
mannelijk of vrouwelijk; dat was om het
even. De functie van de vrouw van de
ondermeester werd genoemd ‘schoolmatres’.
Jan solliciteerde daarnaar en moest
‘voorzingen‘. Waarschijnlijk was zijn stem wat
door het leven en de drank aangetast, want
zijn vrouw zou voorzingen. Er waren nog
een paar andere kandidaten en de ‘wedstrijd’,
een soort ‘talentenjacht’ met een ernstig
karakter, kon beginnen.
Het talent van Jan van Halewijn was
genoegzaam bekend, hij was voor het eerste
gedeelte geslaagd en nu de praktijk. Zijn
vrouw zou zingen, als de eventuele
voorzangeres in de erediensten van de
kerkelijke gemeente. Ze zal thuis wel vaker
in haar eenzaamheid en kale bestaan
gezongen hebben over de God, die weduwe
en wees staande houdt. Zeker, zij was geen
van beide maar toch,
de psalmen Davids waren haar troost- en
pelgrimsliederen, want de belofte gold en
blijft gelden dat Hij de verdrukten recht
verschaft, door alle mysteries, raadsels en
lijden heen, in 1700, 1800, in 1900, in 2000 en
vul de tijden maar in.

Het was muisstil in de kerk, de genodigden,
de gecommitteerden, een aantal ‘gewone’
gemeenteleden, ieder hield zijn adem in. Nu
zou Mensje Jaantje of wel Adriana, gaan
zingen, de vrouw van ‘de beruchte Jan’. Zijn
geschiedenis was in wijde omgeving alom
bekend. Zou hij dan toch weer in zijn ambt
terugkomen, na dat schandaal, na al die
jaren, het was haast niet voor te stellen.
Adriana zette in en met een klankvolle,
zuivere stem, uit een hart dat de inhoud van
dit lied door het leven had ervaren, zong zij
met ontroerende intonatie haar geloofsbelijdenis met de woorden van psalm 27: 7;
“Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zoo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neêr;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer”.
Na haar laatste zin was het wederom stil,
doodstil, zo stil zelfs dat men kon horen dat de
vrouw van de voorzitter van het kerkbestuur

van ontroering en in onvervalst dialect haar
man toefluisterde: “Dit is het mooiste dat ik
gehoord heb”.
En zo kon het gebeuren dat geen ander de
schoonheid van deze stem, in combinatie
met haar zieleleven en met de talenten van
haar Jan, zou evenaren. Het kerk- en schoolbestuur stelde daarom Jan van Halewijn
opnieuw aan als school- en kerkmeester met
zijn vrouw als voorzangeres en schoolmatres,
maar nu in dienst van de hervormde
gemeente en school van Hazerswoude.
Deze geschiedenis, over Jan van Halewijn
(overleden in 1841) en Adriana van West
(overleden in 1855, oud 91 jaren) is
opgetekend in het familiearchief en is door
overlevering van Margaretha van Halewijn,
naar haar zoon Adrianus, naar zijn zoon
Willem, naar mijn vader Adrianus en naar
zijn zoon Wim, de schrijver dezes, bewaard
gebleven. Waarvan akte.
Aldus gedaan, te goeder trouw, naar beste k ennis
en w etenschap, om te dienen w aar zulk s behoort.
Wim van d er Knaap , Vo o rburg

Interieur van de kerk in Hazerswoude, waar Adriana van Halewijn moest voorzingen
(foto: Uit de geschiedenis van Hazerswoude door C. Kroon)
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In taal komt schilder uit de verf
Een levende taal is te typeren met ‘opgaan, blinken en verzinken’. Immers, er verschijnen
niet alleen nieuwe woorden, er verdwijnen ook allerlei woorden en begrippen en oude
woorden krijgen soms een nieuwe inhoud. Neem het woord ‘schilder’. Dat betekende
oorspronkelijk schildmaker, later wapenschilder en tegenwoordig schilder in het algemeen.
Het min of meer synonieme woord verver heeft in onze tijd een andere gevoelswaarde
dan bijvoorbeeld in de negentiende eeuw. Een korte taalverkenning naar de begrippen
schilder, verver en aanverwante woorden door de eeuwen heen.
Versieren staat voorop
In de Middeleeuwen is er nog geen scherp
onderscheid tussen de huisschilder en de
kunstschilder: het beschermen was toen nog
niet aan de orde en verfraaien stond meer op
de voorgrond. De Bourgondische hertogen
hadden uitmuntende kunstenaars in dienst,
maar zij gebruikten ze in de eerste plaats voor
het versieren van blazoenen en banieren. De
opdracht tot een kunstwerk geschiedde bijna
altijd met een praktische bestemming,
waardoor de grens tussen de vrije beeldende
kunst en het ambacht feitelijk nog niet is
getrokken. Melchior Broederlam, eerst schilder
van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male,
daarna van de eerste hertog van Bourgondië,
decoreert vijf gebeeldhouwde zetels voor het
huis van de graaf en hij werkt aan een reiswagen voor de hertogin. Hij heeft de leiding
bij de versiering van de vloot, die de hertog
in 1387 verzameld had in de haven van Sluis
voor een tocht naar Engeland. In de werkplaats van Jan van Eyck werden standbeelden
beschilderd.
In de loop der tijd werd het verschil tussen
schilderkunst en (kunst)ambacht echter
steeds groter. Ter onderscheiding werd de
kunstschilder wel fijnschilder genoemd
tegenover wat dan de grof- of kladschilder
gaat heten. ‘Klad(den)’ in deze samenstelling
betekent niet knoeien, maar ‘onaanzienlijk
werk doen’. Het dienstenpakket van de kladschilder zal niet zo uitgebreid zijn geweest,
want bijvoorbeeld het glaszetten was weer
een apart, goed gereglementeeerd beroep.
Waarschijnlijk heeft dat ‘onaanzienlijke werk’
bestaan uit het oliën van kozijnen en het
rood verven van deuren en luiken. Het
woord kladschilder is in de 16e eeuw nog
heel gewoon.
De fijn- en grofschilders waren oorspronkelijk
samen met andere ‘kunstambachten’ als
glazenmakers en beeldsnijders (maar dit kon
per stad verschillen) verenigd in het
St.-Lucasgilde. Lucas, de evangelist, was arts
en volgens een in de 6e eeuw opgekomen
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legende ook schilder. Hij wordt vaak
afgebeeld, terwijl hij de Heilige Maagd
schildert, zoals op een schilderij van Colijn
de Coter. Zijn attribuut is de os of ossenkop.
Met de grote kwast
Ook de benaming verver (verwer, vèrruwer),
die historisch verbonden is aan de ambachtsman die garens of geweven stoffen kleurt
(blauwverver, roodverver, saaiverver enz.)
komt in gebruik voor de grofschilder.
Op een gildenkist uit Woerden staat de tekst:
‘Gildekist voor Timmerlieden, Metselaars,
Rademaakers, Schrijnwerkers, Schaave- en
Boorhoutmaakers, Schilders en Glasemakers.
1726. Woerden’ In gezelschap van de andere
genoemde ambachten is een nadere
aanduiding voor schilders kennelijk
overbodig. Maar in een verordening van de
stad Leiden uit 1769 wordt gesproken van:
‘Alle Schilders, ‘t zij van Rytuigen/Wapens,
Uythangborden/en diergelyken/gelyk ook
de Verwers of Schilders met de groote kwast/
mitsgaderts de Beeldhouwers’. In zijn reisdagboek uit 1816 noteert Willem de
Clercq: ‘Ik nam afscheid van mijne
vriendelijke gastvrouw, pakte
mijn valies op de schouders van
een schilder of liever verwer uit
Glückstadt’. De Clercq wil zijn
lezers niet op het verkeerde been
zetten! En een bekend vakboek
voor schilders heeft nog als titel
‘Handleiding voor den Verver
en den Glazenmaker’.
Gijs Ned erlo f
Dit artik el, dat met toestemming
van de auteur overgenomen is
uit Ambacht & Gereedschap
april 1998 nr. 14, w ordt vervolgd
en is een inleiding op een artik el
over schilders uit Benthuizen.
St. Lucas, patroon van de schilders

Een nieuwe brug over de ringvaart
Onlangs besloot de gemeente Rijnwoude tot het vernieuwen van de brug over de ringvaart.
Een goed moment om aandacht aan die brug te besteden.
Omstreeks 1760 was het droogmalen van de
plassen noordelijk van Benthuizen gereed.
Zo ontstond de Noordpolder en binnen die
polder kwamen er een aantal boerderijen.
Om scheepvaart vanuit Benthuizen mogelijk
te maken werd er een ringvaart gegraven,
die via een sluis en de Noord Aa toegang gaf
tot de Oude Rijn.
De boerenbedrijven moesten natuurlijk wel
bereikbaar zijn. Er werd daarom een brug
aangelegd over de ringvaart zodat men van
de Heerewegh of Dorpsstraat over de Dijk
die boerderijen kon bereiken.
Of die brug vanaf het begin een ophaalbrug
was is niet zeker. Maar wij en onze ouders en
grootouders herinneren ons de brug alleen
als ophaalbrug.
Na ongeveer tweehonderd jaar was het
gebeurd met de ophaalbrug, de gemeenteraad
besloot tot het aanbrengen van een betonnen
brugdek. Het steeds zwaarder wordende
verkeer en de al maar grotere en bredere
landbouwmachines noopten hen tot dat
besluit. De burgers, vooral zij die in de naaste
omgeving van de brug woonden, vonden het
verdwijnen van de fraaie ophaalbrug wel
jammer, maar daar bleef het bij. Het was wel
de tijd dat er op tal van plaatsen in ons land
actie werd gevoerd tegen van alles en nog
wat, maar in Benthuizen waren we toen nog
niet zover.
Het bedrijf waar ik toen deel van uitmaakte
kreeg het verzoek een offerte te maken en als
het tot een opdracht zou komen die binnen
een bepaalde, zeer korte, tijd uit te voeren.
Ik herinner mij dat mijn vader het volstrekt
oneens was met de beslissing alleen een
nieuw brugdek aan te brengen en niet
tegelijkertijd ook de beide ‘hoofden’ te
vernieuwen en te onderheien. “De bestaande,
al zeer oude fundatie is niet bestand tegen
het huidige zware verkeer” zo betoogde hij
tegen het hoofd gemeentewerken de heer
L. Grootens. Deze was geheel dezelfde
gedachte toegedaan, maar de heren hadden
niet voldoende zeggingskracht, of de
gemeente niet voldoende middelen, zodat
het bleef bij het aanbrengen van alleen een
nieuw brugdek.
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Over de prijs werden we het eens en we
kregen de opdracht het werk binnen de
kortst mogelijke tijd uit te voeren.
Het eerste wat moest worden gedaan was het
leggen van een noodbrug voor voetgangers
en fietsers. Voor het andere verkeer zouden
er geen voorzieningen komen. Dat nu wekte
de woede, en terecht, van Marrie van Noort.
“Wat moeten we als er brand komt, hoe moet
de brandweer ons dan bereiken?” Hoe de
gemeente haar heeft weten gerust te stellen
kan ik mij niet meer herinneren.

Een plaatje van de huidige ophaalbrug over de
ringvaart, uitsluitend voor voet- en rijwielverkeer

Helaas is er in het archief van ons bedrijf
vrijwel niets over dit werk bewaard
gebleven. Het enige dat ik nog op kon
diepen was een door mijn vader gemaakte
matenschets en het eindrapport van de heer
Grootens. Dat rapport is overigens heel
interessant, er valt uit te lezen hoe er veertig
jaar geleden gewerkt werd. Heel wat
eenvoudiger, en dus ook goedkoper, dan
tegenwoordig, maar wel effectief.
Enkele punten uit dat rapport treft u
hieronder, letterlijk overgenomen, aan:
“Brug over de Ringvaart
Op maandag 16 april 1962 werd een begin
gemaakt met het vervangen van het smalle
houten brugdek door een breed gewapendbeton
brugdek. Op Goede Vrijdag 20 april 1962 kon
het nieuwe brugdek worden gestort met
gebruikmaking van Dijckerhoff (NCH) cement,
klasse C.

Tegelijkertijd met het storten van het brugdek
werden ook drie proefbalkjes gestort van
4 x 6 x 80 cm, gewapend met één langsstaaf rond
10 mm. Dinsdagmorgen 24 april 1962, vier
etmalen na het storten, werd één der proefbalkjes beproefd als volgt: Het balkje werd op
twee stenen opgelegd, zodanig dat de
spanwijdte 70 cm bedroeg en de theoretische
overspanning dus 75 cm was. Vervolgens werd
het balkje gelijkmatig belast met dubbele
klinkers met een gemiddeld gewicht van circa
2,2 kg/ stuk. Toen het balkje met 22 klinkers was
belast werd deze klinkerbelasting verwijderd en
vervangen door een baal portland cement van
50 kg. Op deze baal cement werden dubbele
klinkers geplaatst tot een aantal van 22 stuks;
deze 22 klinkers werden weer vervangen door
een baal cement, enzovoorts. Op deze wijze
werd de belasting geleidelijk opgevoerd tot
6 balen cement, waarbij nog geen zichtbare
scheuren optraden, hoewel de doorbuiging
aanzienlijk was (wegens de gebrekkige proefopstelling kon deze niet worden gemeten doch
ze bedroeg naar schatting circa 8 mm á 10 mm
of ongeveer 1/ 100 á 1/ 70 van de overspanning)
Nadat de belasting was opgevoerd tot 320 kg
werd een scheurtje zichtbaar, dat na
verwijdering van de belasting echter weer
dichttrok en onzichtbaar werd. De doorbuiging
verdween niet geheel doch een blijvende
doorbuiging van circa twee mm kon worden
geconstateerd. Uit de scheurverschijnselen viel
af te leiden, dat de maximum betondruk (d.w.z.
de betondrukspanning) nog niet was bereikt.
Na deze beproeving werd het balkje nauwkeurig
opgemeten waarbij de doorsnede inderdaad
4 x 6 cm (of nauwkeuriger 3,98 x 5,95 cm) bleek
te zijn.”

Na enig aarzelen, voor de meeste van ons is
het niet interessant, maar mogelijk voor een
enkele cijferaar wel, hieronder nog de door
de heer Grootens gebruikte formule:

X = 15 x 0,7 (-1 +
4

1 + 2 x 4 x 3,50 ) = 2,46 cm
15 x 0,79 


Mscheur = 1/8 x 325 x 0,75 = 30,5 kgm 


3050
Ty-t =
= 1430 kg/cm2
0,79 (3,5 – 0,82) 


Tb-d=


Tb-d=

2 x 3050
= 233 kg/cm2
2,46 x 4 (3,5 – 0,82)



1430 x 2,46
= 230 kg/cm2
15 (3,5 – 2,46)

Voor wie deze formule snapt, (ik niet, althans
niet meer A. Sch.), is het duidelijk dat de
resultaten ervan voor de heer Grootens
voldoende waren om opdracht te geven tot
het ontkisten, het in orde maken van het
straatwerk en het aanbrengen van een
asfaltbetondek.
Op 28 april, twaalf dagen na de aanvang van
het werk, kon de brug weer opengesteld
worden voor het verkeer.
Arie Schellingerho ut

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.
Ir. S. V. Khandedar b.v.
Groentekwekerij G. J. van der Kooij
Van Leeuwen Mechanisatie b.v.
Leune Benthuizen b.v. Aannemers
Aannemersbedrijf Van der Meer
Van der Meer Automobielbedrijf
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J. van der Meer Transport
Bloemenmagazijn C. A. de Nobel
Aannemingsbedrijf Van Noort Benthuizen b.v.
Administratiekantoor Pos
Schoonmaakbedrijf Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf Gebroeders Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
Tuincentrum Van der Spek
J. Taal
Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder
Van Waaij b.v. Interieurverzorging
Kantoor Zaal

