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Bestuursmededelingen
Welkom
Met grote vreugde verwelkomen wij de
volgende nieuwe leden:
H.J. Binnendijk, M.L.A. de Blok, F. Dijs,
mevrouw A. Kleijn-van den Berg, H.J. Korving,
mevrouw M.J. Snelting, H. van der Waal uit
Benthuizen, D. Spruitenburg uit Dronrijp en
J. Evers uit Woubrugge.
Feestvreugde
Wij feliciteren: drie echtparen ter gelegenheid
van hun 50-jarig huwelijksfeest, op 3 oktober
Van Noort-Groen, op 17 oktober Van Eeden
Petersman-Bakker en op 23 november Bakkerde Boer. Het echtpaar Milatz-Verdegaal vierde
op 1 december hun 40-jarig huwelijksfeest.
Activiteiten
- Wij hopen u allen te ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie, die gehouden zal worden
op vrijdagavond 11 januari in De Bron. Met
elkaar een blik vooruit in het nieuwe jaar en
dia’s bekijken uit het verleden.
- Op vrijdagmiddag 18 januari wordt om
16.00 uur in Het Molenhuis de tentoonstelling
De d ok ter over d e vloer geopend.
Het farmaceutisch museum De Griffioen in
Delft stelt ons in de gelegenheid een
interessante tentoonstelling samen te stellen
van voorwerpen die betrekking hebben op de
gezondheidszorg in de vorige eeuw.
- Daarmee in verband houdt de heer
B.K.P. Griffioen, arts, een lezing met
diapresentatie over hetzelfde onderwerp.
De heer Griffioen en zijn zuster mevrouw
M.C. Griffioen, zijn de beheerders van het
eerder genoemde museum in Delft. Zij
verzamelen artsen- en apothekersattributen.
De lezing wordt gehouden op vrijdagavond
22 februari 2002 in De Bron.
- De jaarlijkse ledenvergadering wordt
gehouden op vrijdagavond 22 maart, ook in
gebouw De Bron (zie verder de agenda).
Alle activiteiten worden opgenomen in de huisaan-huis bladen, ook de eventuele wijzigingen
in het programma.

Agenda
Het Molenhuis is geopend op zaterdagen van
13.30 - 17.00 uur:
- vanaf 18 januari de tentoonstelling De dokter
over de vloer
- de eerste zaterdag van de maand genealogie
inloopmiddag
- de derde zaterdag van de maand kreatieveof andere activiteiten.
De Bron, aanvang 20.00 uur:
- 11 januari nieuwjaarsreceptie met
diapresentatie over Benthuizen
- 22 februari lezing over De d ok ter en d e
apothek er in hun beroep
- 22 maart ledenvergadering met aanvullend
programma.
Bestuur en redactie wensen u goede feestdagen
en een in alle opzichten voorspoedig nieuw
jaar.
Van de redactie
In onze vorige editie staat een foto van
brandweerlieden uit Benthuizen. Uit enkele
reacties blijkt dat er tussen de brandweerlieden
ook BB-leden staan, dat is te zien aan hun helm.
Hartelijk dank voor uw opmerkingen en de
ontbrekende namen.
Colofon
ISSN 1569-058X
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
Broekwegzijde 134 - 2725 PE Zoetermeer
Verschijning
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal.
Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal ƒ 22,50 (C 10,22) per jaar.
Voor dit blad is een bewaarband te koop voor de prijs
van ƒ 18,00 (D 8,17).
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Licht en Water (slot)
(kunstlicht en leidingwater)

We vinden het allemaal heel gewoon, weten niet beter, maar hoe lang is het er al, en sinds
wanneer beschikken wij ook in Benthuizen over die voorzieningen?
Electriciteit
Gas hadden we al in 19131) en vanaf 1928 ook
waterleiding, maar wanneer kregen we
electrische stroom in huis?
Voor een antwoord op die vraag moeten we
weer naar Leiden.
Stedelijke Fabrieken van Gas en
Electriciteit - Leiden.
Na een aantal jaren van onderzoek nam de
Leidse gemeenteraad in 1904 het besluit een
elektriciteitscentrale op te richten op hetzelfde
terrein als de gasfabriek.
Die elektriciteitscentrale kwam onder dezelfde
directie als de Gasfabriek. Dat was nieuw, dat
was in ons land nog niet eerder voorgekomen.
Vanaf 1 januari 1908 gaat de Stedelijke
Gazfabriek verder onder de naam
Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit.
In de volksmond: Stedelijke Lichtfabrieken.
Het Leidsch Dagblad geeft in een artikel van
14 oktober 1907 onder andere de volgende, zeer
lovende woorden:
“Aan de Langegracht vindt men een groot
nieuw en smaakvol gebouw, waarin het raast
en knarst en klopt alsof er geheimzinnige
machten aan het werk zijn, zooals ook
inderdaad het geval is, want wie doorgrondt
de wondere kracht, welke wij electriciteit
noemen, ook al weet men haar te leiden, te
regelen, te meten.
Daar is onze Electrische Centrale. Langs een
nauw zijstraatje dat al vanouds de naam van
Tweelingstraat draagt, welke naam eerst nu
recht gedaan wordt, omdat dit straatje
toegang verleent tot het terrein van de
Gasfabriek niet alleen meer, maar ook van de
Electriciteitsfabriek, de twee fabrieken, die
daar niet als twee, elkaar de klanten
troggelende concurrenten zijn, maar als twee
zusters, die elkaar bijstaan in het bedienen
der gemeentenaren van licht en drijfkracht.”

1)

Per vergissing is er in de vorige aflevering
gesproken over 1916.
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Op 15 oktober 1907 werd in de Leidse
Stadsgehoorzaal de tentoonstelling geopend
Electriciteit in woning en ambacht.
Daar konden de bezoekers voor de eerste keer
de toepassing van elektriciteit bewonderen.
De nieuwe elektriciteitscentrale zorgde voor de
levering van elektriciteit bij de tentoonstelling.
De hoedenzaak van de gezusters Sasburg aan
de Haarlemmerstraat was één dag na de
opening de eerste particulier die aangesloten
werd. Daarna ging het snel, in 1908 hadden al
204 bedrijven en particulieren een aansluiting.
In datzelfde jaar werd ook Leiderdorp op het
Leidse kabelnet aangesloten. In 1909 volgde
Oegstgeest, in 1910 Noordwijk en Voorhout en
in 1911 kwam ook Zoeterwoude erbij.
Benthuizen
Op 7 augustus 1929 ging Benthuizen een
overeenkomst aan met de gemeente Leiden tot
levering van electriciteit.
Het verslag over 1930 van de Lichtfabrieken
vermeldt onder de paragraaf Buitengemeenten:
“Van Moerkapelle werd ten behoeve van de
electrificatie van Benthuizen een
hoogspanningskabel met telefoonkabel
aangelegd. In 1931 zal de verbinding
Benthuizen-Gelderswoude gereed komen.
In de gemeente Benthuizen werd een
laagspanningskabel aangelegd ter levering
van stroom rechtstreeks aan de bewoners. In
afwachting van den gereedkoming van een
gemetseld transformatorstation aldaar
(tevens koppelstation met het GEB Delft)
werd tijdelijk in een houten ruimte een
transformatorstation ingericht.”
Op grond van het bovenstaande kunnen we
wel aannemen dat de Benthuizenaren vanaf
1930 of 1931 een aansluiting konden krijgen op
het Leidse net. Niet iedereen zal overigens
direct een aansluiting hebben genomen. Ik
herinner mij nog de gaslamp in mijn ouderlijk
huis en ook dat er wel eens een nieuw
gaskousje gehaald moest worden bij buurman
Brouwer.

Wie doorgrondt de wondere kracht,
schreef het Leidsch Dagblad in 1907.
Velen zullen dat ook nu meer dan negentig jaar
later nog onderschrijven. Begrijpen? nee, maar
we kunnen niet meer zonder, over een wereld
zonder electriciteit kunnen we alleen maar
fantaseren. Denkt u zich een huishouden
zonder electriciteit eens in, terug naar de olieof gaslamp, geen stofzuiger, weer aan de gang
met stoffer en blik en de was doen in de
stampton.
De redactie van De Turfjes zwetend achter een
oude schrijfmachine, de drukker…, stop, het
gaat ons bevattingsvermogen te boven. We zijn
van die ’wondere kracht’ in minder dan
honderd jaar wel erg afhankelijk geworden.

Er is een rapport verschenen waarin de
resultaten van die proeven uitvoerig zijn
beschreven. Ook Ir. F. Stokhuizen besteedt er in
zijn boek Molens1) aandacht aan.
Voor de liefhebbers of kenners enkele regels uit
zijn boek:
“Bij de proeven met de Benthuizer
bovenmolen, een molen met 25,80 m vlucht
en verbeterde wieken, werd geconstateerd
dat (bij een gang van 66 enden) het vermogen
als gemiddelde over een uur 55 pk bedroeg,
maar dat momenten kunnen voorkomen van
het 2- en het 3-voudige!

De toekomst
er zijn nauwelijks alternatieven we zullen er
nog heel lang afhankelijk van blijven. Het is
dan ook geen wonder dat er naar wegen wordt
gezocht om aan de vraag naar electricteit ook
in de toekomst te kunnen blijven voldoen.
Kolencentrales zijn niet meer in, die vervuilen
de lucht. Olie, ook niet al te schoon, en gas zijn
eindig zo wordt ons voorgehouden.
Kernenergie, wel schoon, maar als het mis gaat
is er tegelijk ook sprake van een enorme ramp.
Wind-energie of zonne-energie dan? Overal om
ons heen zien we molens en zonnepanelen
verschijnen. Die mogelijkheden staan nog in de
kinderschoenen en er zijn er wel heel veel voor
nodig om aan de almaar groeiende vraag te
voldoen. De molens hebben ook nog eens tegen
dat er op sommige plaatsen klachten komen
over het lawaai en
de slagschaduw.
Ook de vogelbescherming
maakt bezwaren,
er zouden zich
veel vogels dood
kunnen vliegen
tegen deze
molens.

Enkele pagina’s verder vervolgt Stokhuizen:
“Het resultaat was dat de molen in staat bleek
in dagbedrijf een hoeveelheid energie op te
wekken welke in de orde van grootte van
50.000 kWh per jaar ligt. Bij de proefnemingen
deden zich verschillende nieuwe gezichtspunten voor welke het wenselijk maakte een
afzonderlijk instituut in het leven te roepen
dat alles in verband met de opwekking van
elektriciteit nader zou kunnen bestuderen en
aan de praktijk toetsen.” enz. enz.

De Benthuizer
bovenmolen
Wist u overigens
dat er tussen 1948
en 1951 proeven
zijn genomen met
de Benthuizer
bovenmolen voor
het opwekken
van energie?
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De Benthuizer-molen leende zich daar zeer
gemakkelijk toe, enz. enz. “

Hiermee eindigt de serie Licht en Water.
Arie Schellingerhout
1)

Ir. F. Stokhuizen, Molens, derde herziene druk
1972 Unieboek, Bussum

Windenergiemolens in
Rokkeveen, Zoetermeer

Pieter Nicolaas van der Hoeven
2 oktober 1925 - 10 december 1947

Piet van der Hoeven was de oudste zoon en
tevens het oudste kind in het gezin van Jacob
van der Hoeven en Adriana Francina Kaashoek.
Hij was een zeer goede leerling op de lagere
school, maar daarna verder leren was niet
mogelijk, hij moest aan het werk. Eerst bij de
dorsmachine van Bakker als waterdrager en
daarna achtereenvolgens op de boerderij van
Paul en van Diephout. Beide boerderijen staan
bijna tegenover zijn ouderlijk huis.
Op zijn achttiende jaar ging hij voor het eerst
wat verder van huis toen hij opgeroepen werd
om dienst te nemen in de Arbeidsdienst.

Eigenlijk was hij
bestemd voor de
marechaussee maar
daar was hij
anderhalve
centimeter te kort
voor. Zo kwam hij als
chauffeur bij de Aanen Afvoer Troepen.
Zijn afdeling vertrok
op 24 september 1946
naar Nederlands-Indië om daar, zoals het toen
genoemd werd, orde en rust te herstellen.

Na de oorlog keek hij nogal uit naar een
oproep voor de militaire dienst. Niet dat hij zo
militairistisch was, maar het lokte om wat meer
van de wereld te kunnen zien.

Zijn leven eindigde op 10 december 1947 bij de
plaats Singaparna op Java. Het konvooi waarin
hij reed werd beschoten, één van de jongens
raakte gewond en tijdens het verlenen van
eerste hulp werd hij zelf doodgeschoten.

Die oproep kwam spoedig, de jongens van zijn
leeftijd waren de
eersten die op
moesten komen.

Op 22 september 2001, bijna vier en vijftig jaar
na zijn dood, is er op de algemene begraafplaats
een steentje onthuld ter nagedachtenis aan
onze oud dorpsgenoot.

Links het gedenkteken op zijn graf in Indonesië, rechtsboven het gedenkteken
op de begraafplaats in Benthuizen.
Onder het ereveld anno 2001.
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De beste wensen!
(over oude gebruiken bij de jaarwisseling)
Op de eerste pagina van deze Turfjes is het
voorblad afgedrukt van de nieuwjaarswens die
Arie van Waaij de ‘aschman’, (de overgrootvader
van Aad van Waaij uit de Schoolstraat), schreef
in 1889. Het daarbij behorende gedicht is helaas
niet te achterhalen, ondanks pogingen van
enkele leden van de familie Van Waaij. Jammer,
want het zijn over het algemeen prachtige
wensen, bestemd voor vele achtenswaardige
lieden die een functie vervullen in het dorpsleven. De ‘medeburgers’ krijgen terloops de
beste wensen. Niet alleen in Benthuizen werd
aan deze gewoonte bij de jaarwisseling
voldaan, in veel andere gemeenten gebeurde
dat ook. In verschillende oudheidkamers is een
exemplaar te vinden.
In de tijd waarin Arie van Waaij zijn
nieuwjaarswens schreef, en ver daarvoor ook
al, lag de nadruk nogal op het gebruik dat
‘ondergeschikten’ hun ‘nederige’ wensen
overbrachten aan hun ‘meerderen’, soms zelfs
samengaand met het aanbieden van
geschenken. Bij onderzoek naar het ontstaan
van de viering van oud-en nieuwjaar, wordt
duidelijk dat deze gewoonte, soms zelfs een
plicht, al voorkwam in de oudheid.
1 januari, nieuwjaarsdag
De datum van de jaarwisseling was in de oude
tijden nogal wisselend.
Op 1 januari vierden de Romeinen ‘kalendae’,
de nieuwe maan. Ze offerden aan de god Janus
en gewoontegetrouw bracht iedere dienaar
voor zijn meester een geschenk mee. Een
offerande aan goden is immers ook een
geschenk?
De Germanen vierden het feest van de nieuwe
zon en die feesten werden gehouden van
25 december tot 6 januari en gingen gepaard
met het brengen van offers aan de goden, het
houden van maaltijden en vooral met het
maken van hels lawaai. Dat lawaai moest de
boze geesten verdrijven, heidense feesten dus.
Men geloofde ook dat, hoe meer men gaf en
zelf at, hoe vruchtbaarder het jaar zou worden.
De Grieken hielden zich ook aan het maanjaar.
Julius Caesar (100-44 voor Christus) stelde orde
op zaken en voerde een nieuwe kalender in die
alleen nog met de zon rekening hield,
waardoor ook het schrikkeljaar ontstond.
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Van de joden nam hij de gewoonte over om het
Paasfeest op een wisselende datum te plaatsen
en zo legde hij niet alleen de grondslag voor
het burgerlijk, maar ook voor het kerkelijk jaar.
Maar na de intrede van het christendom vierde
de Kerk het nieuwjaar helemaal niet. Het was
en bleef een heidens feest, in 567 werd zelfs
rond die periode een driedaagse vastentijd
voorgeschreven.
Paus Gregorius XIII erkende in 1582 de Juliaanse
kalender en vanaf die tijd was 1 januari de
offiële nieuwjaarsdag waar iedereen zich aan
had te houden. Het kerkelijk jaar begon tot die
datum op een andere tijd, op Pasen of op
Kerstmis. Heden ten dage heeft een kerkelijk
jaar nog steeds een andere betekenis dan een
kalenderjaar.
Nieuwjaarsdag werd niet overal tegelijk
vastgesteld, zoveel macht had Gregorius ook
weer niet. Koning Karel IX van Frankrijk
huldigde in 1563 de nieuwjaarsdag in op
1 januari en in Nederland werd dat gedaan in
1575, door de Spaanse landvoogd Requesens.
Kabaal en geschenken
De oorsprong van het kabaal dat de viering van
het nieuwe jaar met zich meebrengt, is dan
waarschijnlijk ook terug te brengen tot oeroude
tijden en niet alleen in Europa. Het afsteken
van vuurwerk, dat vooral na Wereldoorlog II
sterk toegenomen is, was in Azië een belangrijk
onderdeel van de nieuwjaarsviering, met name
in China. Een belangrijk bestanddeel van
vuurwerk is buskruit, maar Azië heeft niet op
die uitvinding gewacht. In China was het ver
voor onze jaartelling al de gewoonte om
stukken bamboe in het vuur te gooien. Als
bamboe heet wordt, springt het uit elkaar met
een knal, hard genoeg om de ‘boze geesten’ te
verjagen. In China zijn vuurwerk en feest sterk
met elkaar verbonden, waarvan wij in onze tijd
ook kennis kunnen nemen in de buurt van de
Chinese restaurants.
Een oude Chinese legende gaat over Nian, het
Jaarbeest. Dat monster, met een vuurrode bek,
verslond op nieuwjaarsavond mensen. Totdat
de mensen in de gaten kregen dat het beest
voor lawaai op de loop ging. Knallen, vuren en
felle kleuren maakten dat voor het beest niet
meer gevreesd hoefde te worden. Niet alleen
Nian was bang van geknal.

Hondeneigenaren hebben ook nu heel wat te
stellen met hun huisdier tijdens het geknal op
oudejaarsavond. Een hond, die altijd in de
schuur ‘woonde’, mocht op 31 december in huis,
terwijl er toen echt nog niet zo veel herrie was.
Een ander gebruik bij de jaarwisseling is het
schenken van cadeau’s en fooien. Al in de
Middeleeuwen ging men, vooral de armen uit
‘nieuwjaarszingen’. Zij trokken langs de deuren
om ‘iets te eisen of af te nemen’. Het kwam er
op neer, dat men zich te goed deed aan het eten
in andermans huis. Dat mag toen misschien
noodzaak zijn geweest, in de vorige eeuw
behoorde het tot de grappen. Eén van onze leden,
Jan Dogterom die nu aan de Zegwaartseweg in
Benthuizen woont en vroeger aan diezelfde
weg, maar dan in Zoetermeer, vertelde, dat het
bij zijn ouders wel is voorgekomen dat op
oudejaarsavond oliebollen en een fles jenever
met een ‘hengeltje’ uit de kelder waren
gehaald. En de daders waren geen bedelaars,
maar Benthuizer jongelieden die na een
oudejaarsavondviering in Zoetermeer, terug
fietsten naar huis. Een jaar later zal het
kelderraam wel gesloten zijn geweest.
Terug naar vroeger eeuwen; vorsten en andere
hooggeplaatsten wisselden onderling kostbare
geschenken uit, maar ook koeken en geld. Van
hun hovelingen en dienaren ontvingen zij
kostbare geschenken.
De omgekeerde wereld,
zou je zeggen, de baas
geeft toch aan zijn
‘volk’ (modern is:
medewerkers) een
extraatje.
In de 18e eeuw
gingen de mensen
al bij elkaar op
bezoek om hun
goede wensen over
te brengen, waarbij
vaak een
nieuwjaarspenning
werd
gegeven.
Een munt
waarin het
nieuwe
jaartal
geslagen was
en die geen
geldswaarde had.
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Van kinderen die nieuwjaar kwamen wensen
aan de deur, weten we nog alles af. Zij kregen
een cent, een vierduitstuk, stuiver, soms een
dubbeltje en bij hoge uitzondering een kwartje
of een halve gulden (1e helft van de 20e eeuw).
In Gelderswoude werd dat ook gedaan,
vertelde ons lid Maarten Leune. Er werd wel
onderscheid gemaakt ‘wie bij wie’ ging
wensen. Protestant bij protestant en roomskatholiek bij rooms-katholiek.
Nieuwjaarwensen bij opa of opoe loonde
meestal meer de moeite. Dat bracht al gauw
een ‘voorwiel’ of een ‘achterwiel’ (een gulden,
respectievelijk een rijksdaalder) op. Oudere
mensen onder ons kunnen daar hele verhalen
van vertellen. G.P. Roos, winkelier in
Zoetermeer, zetelde op 1 januari in een grote
stoel naast zijn cilinderbureau. Op dat bureau
een bakje met nikkelen stuivers. Terwijl opa een
sigaar rookte en as morste op zijn vest, deelde
hij met een vergenoegd gezicht, vergezeld van
een wijs woord de stuivers uit aan zijn talrijke
kleinkinderen. Ook de oudere kinderen, die
wat gegeneerd tussen het ‘grut’ stonden,
pakten dat muntje gretig aan, een stuiver was
een heel bedrag in de vooroorlogse jaren.
De oude Marcus Pos in Benthuizen hield zich
ook aan dat grootvaderlijk gebruik om munten
uit te delen aan zijn kleinkinderen.
In de tijd van de rederijkers ontstond de
gewoonte gedichten en verzen te maken. De
boekdrukkunst stortte zich op het maken van
kaarten en een almanak. Die kaarten hadden
meestal heel romantische afbeeldingen, een
‘mooie’ wereld. Uit de teksten op die kaarten
kon men de gezindheid van de afzender lezen.
De wens ‘Een zalig uiteinde en een goed begin’
of ‘zalig nieuwjaar’ was in gebruik bij de roomskatholieken. ‘Veel heil en zegen’ werd door
protestanten gezegd en geschreven. ‘Gelukkig
nieuwjaar’, hoe goed gemeend ook werd als
wat oppervlakkig geacht. Als nieuwjaarskaartje
werd ook dikwijls een visitekaartje gebruikt
met handgeschreven ‘G.N.’ er op.
Huiselijk feest
Over het algemeen zijn oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag altijd belevenissen ‘onder ons’
geweest. Op oudejaarsavond eerst naar de
kerk, mensen die zelden naar de kerk gingen
wilden dat die avond nog wel eens doen.
Oliebollen eten, punch drinken en ja, Klok en
hamer of wel ‘schimmelen’ spelen. Een
‘geldspelletje’ maar omdat het in huiselijke
kring gespeeld werd was het centenwerk.

De kaarten werden bij opbod verkocht, de
schimmel, de klok, de hamer, alles had zijn
eigen waarde. Het kon er heftig aan toe gaan,
de houder van de schimmel of de hengst had
het financieel voor het zeggen. Bij boerenfamilies was het een bijzonder favoriet spel,
enigszins verwant aan hun beroep. Eten,
drinken en spelen duurde tot tegen twaalf uur,
dan werd er gewacht tot de kerkklokken het
nieuwe jaar gingen inluiden.
In gezinnen waar het de gewoonte was om uit
de bijbel te lezen werd psalm 90 gelezen.
Buiten de dorpen, op de boerderijen woonden
nog al wat houders van een jachtakte en die
schoten het ‘nieuwe jaar kapot’. Cor van Hilten
aan de Zegwaartseweg was één van hen.
En dan werd het nieuwjaarsdag en kwamen de
bezoeken op gang, de hele familie ontmoette
elkaar. Niet zo maar even koffiedrinken, nee
veelal bleef de hele horde eten. Speciale
gerechten soms, peertjes met pekelvlees en
dergelijke gerechten. De weg moest wel
begaanbaar zijn om naar de familie te gaan.
In de winter van 1962/1963 zat dat er niet in.
Enkele dagen voor oudejaar was het al slecht
winterweer geworden en op oudejaarsavond
was de sneeuw door de harde wind gaan
‘roven’. De open plekken langs de
Zegwaartseweg waren volgesneeuwd en
Benthuizen was vanaf ongeveer 9.00 uur in de
avond daarlangs niet meer te bereiken. Met een
schop kon er nog een doorgang gegraven
worden. Er waren kerkgangers die vooraf naar
de lucht hadden gekeken en uit voorzorg dat
attribuut hadden meegenomen achter in de
auto.

De volgende dag, 1 januari werd er niet meteen
geruimd wat tot gevolg had, dat de slechte
toestand, mede door het aanhoudende sneeuwen vriesweer wekenlang duurde. De busdienst
van Boskoop naar Den Haag, die ook door het
dorp voerde, moest omrijden over de Nieuwe
Hoefweg.
Tijden veranderen...
en wij veranderen mee. Wij sturen wenskaarten
al of niet met de oude teksten; wij eten wat
lekkers, geven soms cadeautjes of fooien. Ja, die
grootvader die mij vertelde dat hij zijn
kleinkinderen nog altijd een fooi geeft wil ik
prijzen, goede gebruiken moeten in stand
blijven. Trouwens, het geven van geschenken
en het kaarten versturen is meer verschoven
naar de kerstdagen, evenals de ‘jaarlijkse’
kerkgang die meer op 24 december dan op
31 december wordt gemaakt.
In tegenstelling tot andere streken in ons land,
zijn in onze omgeving nooit speciale gebruiken
zoals het ‘slepen’ van andermans eigendom erg
in zwang geweest. Het kwam voor, maar niet
in vergelijking tot de folklore die bijvoorbeeld
in Ootmarsum en omgeving in stand wordt
gehouden.
De grote verandering zal dit jaar zijn dat onze
eigen Nederlandse ‘gulden’ verdwijnt en dat
wij overgaan op een Europese munt. Een
dergelijke gelijkstelling is er al eerder geweest.
De oudst bekende komt weer uit de Romeinse
tijd. Zij hadden de Denarius, waarmee men in
het hele rijk kon betalen. Daarna was er geen
eenheid meer. Over de nieuwjaarsmunt en de
Nederlandse munten
gaat het volgende artikel
in deze Turfjes. Vanaf
deze plaats mijn beste
wensen voor u allen in
het komende jaar.
Inge van Eeden Petersman
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Het is gebeurd met de gulden
De halve cent, de cent, vierduit en halve gulden, bekende namen, dat nog wel, maar deze
munten zijn al geruime tijd verdwenen. Binnen enkele weken nemen we ook afscheid van de
stuiver, het dubbeltje, het kwartje, de gulden, de rijksdaalder en het vijfje. Vanaf
1 januari 2002 is het gebeurd met de gulden en de nationale munten in nog een groot aantal
andere Europese landen. Dan gaan we gezamenlijk over op de Euro. Wij moeten gaan
wennen aan andere waarden en andere benamingen. Het is niet de bedoeling daarover in ons
blad te schrijven, dat wordt in allerlei publicaties al te kust en te keur gedaan. Wel iets over
provinciale munten en over speciaal als nieuwjaarsgeschenk geslagen munten.
Het ‘Nieuwjaarskwartje’
(foto op pagina 7)
Een encyclopedie van munten en penningen,
geeft voor de zogenoemde nieuwjaarspenning
de volgende omschrijving:
“munt of een op een munt gelijkend stuk, dat
aan munthuizen verkrijgbaar was om als
nieuwjaarsgeschenk te gebruiken”.
“Een merkwaardig nevenbedrijf naast de
regelmatige vervaardiging van handelsmunten en de meer incidentele aanmaak
van munten voor het binnenlandse verkeer,
werd in de 18e eeuw de verkoop aan het
publiek van munten en muntachtige stukken
als souvenir en geschenk. Ook moet het een
zeer verbreide gewoonte geweest zijn ter
gelegenheid van de jaarwisseling enkele
muntstukken als attentie te zenden, liefst
natuurlijk al voorzien van het nieuwe
jaartal “.
Provinciale munten
Tot aan het Koninkrijk Holland onder Lodewijk
Napoleon had iedere provincie een eigen
munthuis.
De omschriften waren gesteld in het Latijn.
bijvoorbeeld:
MO(neta) NO(va) ARG(entea) PRO(vinciarum)
CONFOE(deratarum) BELGII (Nieuwe zilveren
munt van de Verenigde Provinciën van
Nederland).
Het provinciewapen en een toevoeging aan de
Latijnse tekst gaf aan voor welke provincie een
bepaalde munt was geslagen.
Die toevoegingen waren voor:
Gelderland: D : GEL : & C : Z Ducatus Gelria et
Comitatus Zutphaniae (Van het Hertogdom
Gelderland en het Graafschap Zutphen).
Utrecht: TRAIECTUM of afgekort: TRA
Holland: HOL(landia)
Overijssel: TRANS(isulania)
West-Friesland: WESTF(risia)
Zeeland: ZEL(andia)
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De gulden, al vele eeuwen de rekeneenheid in
ons land, kreeg pas bij het tot stand komen van
het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 een
indeling volgens het tiendelig stelsel.
Tot die tijd waren de belangrijkste munten voor
het gewone volk: de stuiver, er gingen er
evenals nu twintig in een gulden. Die stuiver
telde acht duiten. En de schelling, die had een
waarde van zes stuivers.

Muntmeesters, zelfstandige ondernemers
Muntmeesters waren zelfstandige ondernemers
in die tijd, zij maakten gretig gebruik van de
mogelijkheid die de wet hen bood om munten
in een andere dan voor die munt gebruikelijke
metaalsoort te maken. Zo’n munt was dan geen
wettig betaalmiddel meer. Het doel waarvoor
ze werden geslagen kan geen ander geweest
zijn dan om gebruikt te worden als nieuwjaarspenning of relatiegeschenk.
Zo verschenen er onder meer gouden afslagen
van stuivers, dubbeltjes en schellingen.
Duiten, in het normale verkeer van koper,
werden zowel in zilver als in goud geslagen.
Muntmeesters verdienden er op die manier een
aardig ‘centje’ bij.
“Deze praktijken werden, hoewel er van de
zijde van monetaire deskundigen meermalen
bezwaren werden gemaakt, van overheidswege steeds oogluikend geduld. Al voldeden
deze gouden afslagen niet aan de letter van
de wet, zij konden beschouwd worden als
uitlopers van de laat-middeleeuwse traditie
om van nieuwe zilveren munten een
exemplaar in goud te overhandigen aan
hooggeplaatste regeringspersonen, zoals in
ons land nog in de 17e eeuw gebeurde.

Wel werd daarentegen ingegrepen, toen
enkele muntmeesters in 1756 nog één stap
verder gingen. Om aan de vraag naar kleine
nieuwjaarspenningen te voldoen, lieten zij
muntjes van het type van de bestaande
guldens en halve guldens maken ter
waarde van een kwart gulden, die
niet in de wet van 1694 was
voorzien. Zij werden zowel in
zilver als in goud beschikbaar
gesteld. Tegen deze flagrante
overtreding werd door de
Generaalmeesters
onmiddellijk geprotesteerd,
waarna in 1759 een verbod
op aanmaak volgde”.
Het einde van de provinciale munthuizen
Bij Koninklijk Besluit van 17 september 1806
bepaalde Lodewijk Napoleon dat alle
provinciale munthuizen opgeheven moesten
worden en er één munthuis moest komen.
Aanvankelijk zou dat gevestigd worden in
Amsterdam maar uiteindelijk werd het Utrecht.
De muntmeester was vanaf die tijd ook geen
zelfstandige meer maar directeur van de munt.
Van 1815 - 1830 waren er twee munthuizen in
het Koninkrijk der Nederlanden, één in Utrecht
en één in Brussel. Na de afscheiding van België
bleef bij ons Utrecht over. Het munthuis in
Brussel werd de Nationale munt van België en
de munteenheid daar de franc.
Het einde van de gulden
Het verdwijnen van de provinciale munten,
zo’n kleine tweehonderd jaar geleden, heeft wel
enige overeenkomst met het verdwijnen van de
gulden nu. Groot verschil is dat het toen een
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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nationale aangelegenheid was en het nu een
Europese is. De bevolking van toen moest zich
ook in gaan stellen op een ander stelsel, maar
de gulden bleef.
Van 3 juli 1999 tot en met 13 februari 2000 was
er in het Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet een tentoonstelling onder de
titel ‘Het is gebeurd met de Gulden.’
De Euro
Per 1 januari 2002 krijgen: België, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, en
Spanje allen dezelfde munt met een zelfde
waardeaanduiding, de Euro. Welk land ze
uitgeeft is te zien aan de keerzijde, die is door
alle deelnemende landen zelf ingevuld. Zoveel
munten, eender maar toch verschillend, zal
volgens deskundigen voor veel verwarring
zorgen. Zij verwachten dan ook dat binnen niet al
te lange tijd de nationale symbolen om praktische
redenen van de Euro zullen verdwijnen en er
een echte Europese munt zal komen.
Nieuwjaarsmunten 2
Soms lijkt de geschiedenis zich te herhalen.
Dit jaar sloeg De Nederlandse Munt ten
behoeve van verzamelaars en liefhebbers een
groot aantal guldens in zilver en in goud.
Overigens niet voor een koopje, er moet een
flink bedrag voor worden neergeteld. De winst
die de munt daar ongetwijfeld op gaat maken
verdwijnt deze keer niet in de zakken van de
muntmeester, maar in die van de Minister van
Financiën. Wie weet wordt dit een traditie en
kunt u uw kleinkinderen er bij een volgend
nieuwjaar mee verrassen.
Arie Schellingerhout
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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

