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Bestuursmededelingen
Ledenbestand
Bij de jaarwisseling 2001-2002 bedroeg het
aantal leden 397. Daarin waren begrepen:
E. Luijken en J. Bruil uit Benthuizen, die zich
aan het eind van de maand december 2001
hebben opgegeven. Wij heten hen hier alsnog
van harte welkom.
Medeleven
Overlijdensberichten kwamen binnen van onze
leden A. Hartman en mevrouw C. van Driel-Buijs.
Nagekomen bericht
Zaterdag 16 maart 2002 is ons bestuurslid
W.F. Schilleman overleden. Wim vervulde de
functie van 2e penningmeester. Voor de familie
betekent zijn overlijden een groot gemis en ook
in onze vereniging laat hij een lege plaats achter.
Activiteiten
- Het nieuwe verenigingsjaar is gestart in De
Bron op 11 januari met een gezellige en goed
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst.
- Op 18 januari werd de tentoonstelling De
dokter over d e vloer geopend. De bezoekers
op de zaterdagmiddag zijn heel enthousiast
over deze tentoonstelling, die nog te zien is
tot en met 11 mei a.s.; de Nationale Molendag
en tevens Nationale fietsdag.
- De lezing over Dok tersgereed schap van toen,
op 22 februari in De Bron was bijzonder
interessant.
- Als dit blad bij u in de bus komt, is de
jaarlijkse ledenvergadering van 22 maart 2002
weer achter de rug. In het volgende nummer
hoort u daar meer over.
Dat zal de laatste avondbijeenkomst zijn van
dit seizoen. Voor het najaar is een programma
in voorbereiding.
Contributie
Binnenkort ontvangt u een acceptgiro voor
betaling van uw lidmaatschapsgeld van
minimaal C 10,22 per jaar. Voor dat bedrag
ontvangt u vier keer per jaar deze Turfjes en
heeft u gratis toegang bij alle lezingen en
andere activiteiten. Als u daar een ‘ietsje meer’
voor over heeft, is dat hartelijk welkom,
waarvoor wij dan nog meer activiteiten kunnen
ontwikkelen.
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Agenda voor het tweede kwartaal 2002
- Excursie naar de Utrechtse Vechtstreek op
10 april, kosten C 29,- voor de busrit, koffie +
en een boottocht met lunch aan boord.
Informatie en opgeven bij Toon Mets,
telefoon 079 331 32 29.
- Presentatie van de HKB op de Koninginnemarkt
op 30 april.
- Opening van een nieuwe tentoonstelling in
Het Molenhuis in de maand mei.
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur;
de Winkel van Sinkel is ook geopend op
woensdag van 13.30-16.00 uur;
- genealogie inloopmiddag op de eerste
zaterdag van de maand;
- creademonstraties op de derde zaterdag van
de maand.
Afspraken voor groepsrondleidingen op
doordeweekse dagen kunnen gemaakt worden
met Margo of Marcus Pos, telefoon 079 331 37 05.
Alle activiteiten worden opgenomen in de huisaan-huis bladen.
Met vriendelijke groet, het bestuur.
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 C 10,22 per jaar.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Bentruiters
Damespaardjes, damespaardjes, hop, hop hop
Herenpaardjes, herenpaardjes, hop, hop, hop
Boerenknollen, boerenknollen, hop, hop, hop!
Opa of vader neemt de kindertjes op zijn knie, ze
zingen samen het versje en dat is ‘paardrijden’.
Het echte paardrijden, de amazones met de
‘damespaardjes’ en de ruiters met de
‘herenpaardjes’ was in het begin van de 20e
eeuw nog een sport die uitsluitend beoefend
werd door de welgestelden. De ‘boerenk nollen’
werden gebruikt op de boerderijen. In de
boerenstal stonden sterke, zware werkpaarden
om mee te ploegen en ander zwaar werk te
doen, maar ook één of meer ‘lichte’ paarden die
voor de kapwagen of tilbury werden
gespannen als de boer met zijn vrouw naar de
kerk of op familiebezoek ging. Die, dikwijls
Gelderse of Groninger paarden, deden het
minder zware werk op de boerderij (schoffelen
bijvoorbeeld).
Gaandeweg de 20e eeuw, kregen boerenzoons
en -dochters die gewend waren met paarden
om te gaan, andere sportieve ambities dan op
het ‘losse paard’ naar de smid en terug te
rijden. Sport werd in het algemeen meer
beoefend, (goed voor lichaam en geest) en daar
werd op ingehaakt door de jongelui met hun
‘lichte’ paarden, die geschikt zijn om onder het
zadel te berijden en de springsport te
beoefenen. Rijverenigingen werden opgericht,
die aangesloten waren bij de Koninklijke
Nederlandse Federatie van Landelijke
Rijverenigingen, afgekort de K.N.F., die
wedstrijden en ook wel shows organiseerde
voor de aangesloten verenigingen. Die waren
weer onderverdeeld in kringen. De instructeur
van een vereniging was meestal iemand die
ervaring had opgedaan bij de cavalerie in het
leger of bij de bereden politie.
Tussen leren paardrijden in de manege of bij de
landelijke rijvereniging bestaat geen verschil,
maar het verschil zit in de beleving. Naar een
wedstrijd gaan met een paard waarmee een
dag eerder nog het koren binnengehaald is, is
iets anders dan een paard uit de manege halen
dat daar in alle rust zijn portie haver kan eten.
De boerenpaarden hebben wel altijd een naam
die afhankelijk is van het geslacht. Maar of die
naam nu Bertha of Max is, het is een ‘hij’. En
als ‘hij’ niet wil, is het ook nog een ‘knol’,
hoeveel de eigenaar ook van ‘hem’ houdt.

De ruiters van Benthuizen
Op 23 juli 1942 werd de Landelijke Rijvereniging
“De Bentruiters” opgericht. Schriftelijke
stukken zijn niet te achterhalen en daarom zijn
niet alle namen bekend van de oprichters en
leden van het eerste uur. Wie er wel bij waren
zijn de volgende personen: Tine van den Berg,
Niek Rensink, Rien Rensink en Wim van der
Sterre als oprichters en de eerste instructeur
was De Waardt uit Noordwijk, opgevolgd door
Grad van der Linden uit Nieuwerbrug aan de
Rijn en Bart van Beurden uit Den Haag (allen
bereden politie). De ‘hoefslag’, het oefenterrein,
was op de boerderij van Adriaan Rensink aan
de Heerewegh. Iedere donderdagavond had
Benthuizen een gratis voorstelling, want vanaf
de weg kon de training van de ruiters
gadegeslagen worden. Springen over de
hindernissen was het meest spannend.
Bij feestelijkheden in het dorp escorteerden de
ruiters, met hun vaandel voorop.
Al is iedere landelijke ruiter door en door
bekend met zijn paard, net als in de manege,
wordt van de grond af begonnen met: optomen,
opstijgen, alles op maat maken, afstijgen. Dan
de handen, de benen en longeeroefeningen (om
een onafhankelijke zit te ontwikkelen). Een
eerste vereiste is de invloed van de ruiter op
het paard en het beheersen van de gangen en
de ontwikkelingen binnen de gangen. Draf,
galop, springsport en spelletjes te paard, dat is
van later zorg. Het verschil tussen kunnen
paardrijden en invloed hebben op het paard is
heel subtiel. Het is een samenspel van twee
levende wezens: de ruiter en zijn paard. De
ruiter moet op zijn paard kunnen vertrouwen
en het paard verdient een goede behandeling.
Een paard is een intelligent dier, ook vaak
ondeugend want als het voelt dat de ruiter
onzeker is, maakt het daar misbruik van.
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Een mooi voorbeeld van die samenwerking is
dressuur. Het doel daarvan is het paard te leren
zich zo goed mogelijk te bewegen en zelfs
dingen te doen die niet ‘paardeigen’ zijn.
De geschiedenis van de dressuur is al heel oud,
de Griek Xhenophon schreef
al in de 4e eeuw voor Chr.
een boek over het trainen van
rijpaarden, omdat naar zijn
mening de tuigpaarden
teveel aandacht kregen.
Schoonheid tegenover
economie!
Jammer genoeg kreeg de
vereniging al snel na de
oprichting te maken met de
oorlogstoestanden. Zowel
paard als ruiter konden zich
beter niet op de openbare
weg vertonen om aan
vordering door de Duitsers te
ontkomen. Na de oorlog
werd de draad weer
opgepakt en net als alle
verenigingen, beleefden de ruiters een
bloeiperiode. Met rijverenigingen uit Alphen
aan de Rijn, Waddinxveen, Bodegraven,
Zevenhuizen en vele anderen, werd
deelgenomen aan kringwedstrijden die de
K.N.F. organiseerde. Contacten in overvloed,
van de ene wedstrijd ging het naar het andere
feest. In de zomer wedstrijden, in de winter
vergaderingen en ruiteravonden.
Namens De Bentruiters was Niek Rensink lid
van het ‘vaste comité’ dat medezeggenschap
had over het verenigingslokaal, annex
gymastieklokaal in de voormalige openbare
school. Dat comité was ingesteld door B en W
en werd gevormd door afgevaardigden van
verschillende verenigingen. De ruiters
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gebruikten het gebouw alleen voor hun
ruiteravonden en stonden daarom niet te
dringen om mee te betalen aan een
bestuurstafel met 8 stoelen. Dat werd dan ook
afgestemd in november 1954. Wel moest er
meebetaald worden aan de kosten van een
podium met toebehoren, maar ja, daar hadden
zij wel belang bij. In de notulen van B en W is
te lezen dat er een aanvraag was om op
26 februari en 5 maart 1955 een ruiteravond te
mogen houden in het lokaal, met daarbij een
verloting. Die toestemming werd verleend.
Dat lokaal was een uitkomst voor alle
verenigingen. Van Waay leverde 204 stoelen en
er kon dus heel wat publiek meer in dan in de
lokaties die voorheen gebruikt werden. Voor de
ruiteravonden waren dat de tas van Rensink,
een schuur van Van der Eijk, de garage van De
Vrij en in 1954 zelfs bij Veelenturf in Zoetermeer.

Wim van der Sterre en Diny Rensink ‘vrije dressuur’

Maar die ruimten hadden hun eigen charmes,
zeker bij de voorbereidingen.
Met de opbrengst van de ruiteravonden kon
een groot deel van de verenigingskosten
gefinancierd worden. De rest moest uit de
contributies komen.
Dikwijls waren er meer leden uit één familie,
zoals bij Van der Eijk, Van Hilten, Rensink en
Van der Velde. Andere namen zijn: Van den
Berge, Bos, Van Driel, Van Egmond, Noordam,
Ravensbergen, Schipper, Visser, Voets, De Vogel
en anderen, waarvan er ook uit de omliggende
gemeenten kwamen.
Gemeentesecretaris Runsink heeft veel
secretariaatswerkzaamheden gedaan voor de
vereniging.

Herinneringen
Diny Blom-Rensink herinnert zich heel goed de
bedrijvigheid als er kringwedstrijden werden
gehouden. Dat was meestal 2 keer per jaar, in
Alphen aan de Rijn. Voor dag en dauw gingen
zij dan de paarden poetsen en toiletteren en
dan met de dresseerkar op pad. Eén paard voor
de kar, drie, met halster erachter en vier ruiters
in de kar, over de openbare weg! En dan zo
mogelijk terugkomen met prijzen, individueel
of in de klassen 4-tallen en 8-tallen.
Het jaarlijkse uitstapje, tevens oefendagen was
een paar dagen naar Wassenaar, waar zij
logeerden bij een bevriende vereniging; de
“Koningin Emma Ruiters”. Voor ruiters van de
klei was het een geweldig evenement om ritten
door de duinen en langs het strand te maken.
Diny schrijft: “En ook niet te vergeten de
ruiteravonden, waar we dikwijls in primitieve
locaties een toneelstuk opvoerden waar
maanden voor gerepeteerd was. Het was ook
een beetje ‘markt’, waar de ruiters en amazones
van andere plaatsen elkaar ontmoetten”.

Bram en Alie Voets-van d er Eijk bewaren ook
mooie herinneringen aan hun ruitertijd. Bram
reed eerst in Koudekerk aan de Rijn en werd in
1948 lid in Benthuizen. In datzelfde jaar werd
koningin Juliana ingehuldigd in Amsterdam.
De K.N.F. was daar present met een ere-escorte
landelijke ruiters, waaronder De Bentruiters.
Hij vertelt daarover: “Toen De Vrij ‘s morgens
met twee veewagens de paarden in kwam
laden, begon het feest. Die boerenpaarden
kenden zo’n voertuig niet en wilden er
absoluut niet in. Een slimme ruiter haalde Ab
Bakker (van de molen) uit zijn bed, hij was van
jongs af een paardenkenner bij uitstek. Goed,
hij kwam, sprak de dieren toe, pakte zijn jas en
gooide die over een paardenhoofd. Het paard
werd kalm, en liep rustig met hem mee de
wagen in en de anderen volgden.
In Amsterdam werd het pas echt feest, met
zeven paarden tussen hordes stadsmensen in
die straten. De paarden waren niet onrustig,
die kwamen wel meer op de weg, maar het
publiek! Wat dacht je dat er gebeurde toen
‘Bobby’, één van de paarden druk op
zijn blaas kreeg? De ruiter stuurde
hem in zijn ‘onschuld’ nog naar de
kant, maar dat werkte averechts voor
het publiek.”
Een ander kwarwei wat hem te binnen
schiet, was het aanbrengen van een
zandring in de hoefslag. Daarvoor
mochten zij zand halen uit de
Binnenwegse polder, waar een tocht
uitgegraven werd. Paardenkracht en
mankracht was nodig en de klus werd
onderling geklaard.
Nadenkend over de contributie, komt
hij niet verder dan het vermoeden dat
zijn vader dat voor hem betaalde,
want een bedrag schiet hem niet te
binnen.
Ook Alie kan zich dat niet herinneren
en denkt dat het wel een onderdeel
van de ‘bedrijfskosten’ geweest zal
zijn. De jongelui werkten immers bijna
allemaal op het bedrijf.
Haar paard had niet altijd zin om te
werken en dan riep vader Van der Eijk
zijn dochter, die het met een suikerklontje aan de gang kreeg. Verder was
haar paard actief genoeg, want bij een
kringwedstrijd sprong haar paard
(met amazone Alie) over de jurytafel
inplaats van vóór de jurytafel de
ruitergroet te brengen.
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Net als Diny, vond zij de zomerse ritten in
Wassenaar een hoogtepunt. Het logeren bij de
familie Van der Marel was geweldig. “Ja”,
beaamt Bram, “de meiden comfortabel in huis,
wij jongens bij de paarden in het stro in de
bollenschuur”.
Tenslotte: “Wat hadden we toch een lol als we
de schuur in orde moesten maken voor de
ruiteravonden, de balen stro waren loodzwaar
maar dat mocht de pret niet drukken”.
Als iemand geen eigen paard had, was er toch
wel een mogelijkheid om te rijden.
Han d e Vrij Azn. mocht er een gebruiken van
Van der Sterre en ook wel van Van Egmond. In
zijn tijd werden de kringwedstrijden ook wel in
Gouda gehouden. Als dat op zaterdag was, kon
hij soms meedoen maar op doordeweekse
dagen moest hij verstek laten gaan. Witte
handschoenen en zwarte cap hebben nu een
plaatsje in de gang in de Koningin Julianastraat.
Net als bij Bram en Alie Voets, escorteerden De
Bentruiters bij zijn huwelijk.

paard af in de zee. Nat werd ook een mevrouw
in Stompwijk. Zij had haar ramen net gewassen
toen de Bentruiters langs kwamen. De ruin van
één van de amazones spoot zijn water in het
langs lopen nog een keer op de ramen en
mevrouw bleef ook niet droog. Lachen, dat kon
je bij en met de ruiters!
Voorbij
Omstreeks 1960-1965, toen de landbouwmechanisatie doorzette kwamen er minder
paarden op de bedrijven en nam het aantal
leden af. Het paarden houden voor ‘plezier’
was er nog niet meteen bij, dat duurde nog
enkele jaren. Voor de rijvereniging was geen
animo meer en die werd opgeheven.
Ruiters in Benthuizen gaan nu naar de manege
en leren op dezelfde manier paardrijden als de
vroegere jeugd van het dorp. De paarden staan
echter niet meer voor de boerenwagen of
trekken de ploeg, en dat is het verschil in
omgang tussen paard en ruiter/amazone.
Inge van Eed en Petersman

Jany Groenheijd e-van Hilten ziet in gedachten
de valpartij toen een paard zo schrok van het
natte zeewater aan zijn voeten, dat hij een
sprong maakte naar rechts, het strand op en de
amazone een zwaai maakte naar links, van het

Met dank aan: Diny Blom-Rensink, Jany Groenheijdevan Hilten, Aad van der Sterre-van Eeden Petersman,
Bram en Alie Voets-van der Eijk, Riet Voskamp-Visser
en Han de Vrij.

In Benthuizen trouwde een ruiter: Joh. de Vrij Azn. met Johanne van der Hoek
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T’Uwen Dienst
T’Uwen Dienst’ is de titel van een boek over de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de
Tweede Wereldoorlog. Dit boek bleek een waardevolle aanvulling op de gegevens die wij in
verschillende archieven aantroffen over de veldwachter, de politieman op het platte land.
De Bataafsche Republiek
In september van het jaar 1794 valt een Frans
leger ons land binnen. Onder leiding van
generaal Pichegru wordt in een hoog tempo de
ene na de andere stad in het zuiden van ons
land door de Fransen ingenomen.
Op 14 september verslaan zij de bij Boxtel
gelegerde troepen van de Hertog van York, op
7 oktober wordt ‘s Hertogenbosch bezet, op
26 oktober Venlo, op 4 november Maastricht en
op 8 november Nijmegen. Als gevolg van een
vroeg ingevallen strenge winter (-17° Celsius)
bevroren zelfs de rivieren. Voor de Fransen was
het toen makkelijk die rivieren over te steken.
Op 19 januari 1795 worden zowel Utrecht als
Amsterdam ingenomen. De Hollandse vloot bij
Texel, die niet kan uitvaren vanwege de vorst,
wordt buitgemaakt op 23 januari en diezelfde
dag doet generaal Pichegru zijn intocht in Den
Haag.
Stadhouder Willem V vlucht op zondag
18 januari 1795, een zeer koude dag, met een
aantal vissersschepen naar Engeland.
Hiermee komt er een eind aan de na de tachtig
jarige oorlog gevormde Republiek der Zeven
Provinciën. Er voor in de plaats komt de
Bataafsche Republiek.
Zo begon voor Nederland de periode van
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
De ‘Patriotten’ dansten rond de vrijheidsboom,
maar de ‘Oranjegezinden’ treurden.
Het past niet in dit stuk, maar het zou
interessant zijn eens na te gaan hoe die overgang
in Benthuizen is verlopen. Mogelijk komt
daarover nog eens een apart artikel.
De nieuwe republiek sluit op 16 mei 1795 een
verbond met Frankrijk en wordt door hen
erkend als een vrije en onafhankelijke staat.
De Fransen garanderen de afschaffing van het
stadhouderschap, maar leggen intussen wel een
oorlogsschatting van 100 miljoen gulden op.
Het koninkrijk Holland
De Bataafsche Republiek is geen lang leven
beschoren. Zogenaamd op verzoek van de
republiek, maar in werkelijkheid op last van de
Franse keizer Napoleon, wordt de Bataafsche
Republiek op 24 mei 1806 een koninkrijk.

Een broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon,
wordt aangesteld tot koning van Holland.
Hoewel zijn koningschap maar tot 1810 duurde,
in dat jaar werd Nederland ingelijfd bij
Frankrijk, kwamen er in die korte periode veel
wetten tot stand.
De veldwachter
Bij de omvorming van het politiewezen naar
Frans model was er al in 1796 een landelijke
Gendarmerie gekomen. Vanaf 1806 kreeg deze
de naam: ‘Korps Koninklijke Gendarmerie’.
Er kwam stedelijke politie ‘police municipale’
en plattelandspolitie, ‘police rurale’. Die
plattelandspolitie bestond uit boswachters
‘gardes forestier’ en veldwachters ‘gardes
champêtre’.
Om een aanstelling te krijgen als veldwachter
was het veelal voldoende als men een stevig
postuur had en in het bezit was van een paar
grote handen. Zijn belangrijkste taak was het
beschermen van eigendommen en van
oogstproducten en het voorkomen van
veediefstallen.
De veldwachter werd slecht betaald in de
Franse tijd. Hij kon niet rondkomen van zijn
salaris, het was dan ook noodzakelijk er wat bij
te verdienen. In Leidsendam bijvoorbeeld was
hij tevens sneeuwruimer en vanaf 1798 ook
dorpsomroeper en asophaler. De veldwachter
in Zevenaar deed er ook van alles bij, had het
daarmee zo druk dat hij aan het politiewerk
niet toekwam.
Het Koninkrijk der Nederlanden.
Na het mislukken van Napoleons veldtocht
tegen Rusland, begon in november 1813 ook in
ons land de opstand tegen de Fransen.
De oudste zoon van stadhouder Willem V
kwam op 30 november 1813 terug uit
ballingschap en werd terstond uitgeroepen tot
‘Souverein vorst’. Vanaf 1815 was hij, als
Willem I, de eerste koning der Nederlanden .
Aan de organisatie van het politiewezen
veranderde niet zoveel, maar er werden wel
hogere eisen gesteld om in aanmerking te
komen voor de functie van veldwachter.
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Deze diende een redelijke kennis te hebben van
de Nederlandse taal en moest ook kunnen
lezen en schrijven.
Sommige gemeenten waren te klein voor een
eigen veldwachter. In die gemeenten liet de
Schout 1) zich assisteren door de bode en bij
grotere onlusten kon hij een beroep doen op de
plaatselijke schutterij. Waarschijnlijk was dat
ook in Benthuizen het geval. In 1816 komen er
instructies voor den Bailluw 2) en Schout van
plattelandsgemeenten en heerlijheden.
Uit artikel 10 van die instructie:
“Tot handhaving van eene goede orde en police
of van de plaatselijke administratie, zullen er in
iedere gemeente één of meer boden, omroepers
en dienaars, naar gelang van de gelegenheid en
uitgestrektheid van dezelve gemeente,
aangesteld kunnen worden wier
werkzaamheden door den Schout en den
Gemeenteraad volgens instructiën daartoe te
formeren, zullen worden geregeld”.
Marinus de Ruiter
Marinus de Ruiter, die de eerste veldwachter
zou worden in Benthuizen, was afkomstig uit
Zegwaart. Op 24 jarige leeftijd trouwt hij met
Elisabeth van der Werf. Zij vestigden zich in
Benthuizen waar Marinus werkzaam was als
arbeider.
Bij besluit van de Commissaris des Konings in
de Provincie Zuid-Holland wordt hij op 18 mei
1855 aangesteld als veldwachter in Benthuizen.
Hij werd tevens gemeentebode en conciërge.
Mogelijk was als gevolg van het samenvoegen
van de gemeente Benthorn in 1845, en van de
gemeente Hoogeveen in 1855, met Benthuizen,
deze plaats inmiddels groot genoeg voor een
eigen politieman.
In de eerste plaats was hij veldwachter, de
beide andere functies deed hij erbij. De rollen
zijn dan omgedraaid, deed de bode voordien
ook politiediensten nu is de politie tevens bode.
Zijn meerderen waren tevreden over zijn
functioneren, zoals u heeft kunnen lezen in
de Turfjes van juni 2000 in het stukje
“1866: Een rampjaar voor Benthuizen”.
In 1892 wordt De Ruiter van gemeentewege
gepensioneerd. Een korte vreugde, want reeds
het jaar daarop overlijdt hij op 69 jarige leeftijd.
1
2

) Schout: Burgemeester
) Bailluw: Ambtenaar die rechtspraak doet
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De naam de Ruiter leeft nog voort in Benthuizen.
Nazaten van Marinus. Twee van zijn
achterkleinzoons en een kleindochter, alle drie
boven de tachtig, wonen nog in ons dorp. Die
achterkleinzoons gingen met hun tijd mee, zij
werden bus- en vrachtwagenchauffeur.
En er zijn twee grote transportbedrijven die
worden gerund door achter-achterkleinzoons
van Marinus.
De opvolgers van Marinus als veldwachter, bode
en concierge waren:
van 1892 tot 1896 A. Monster
van 1896 tot 1903 L. Abelman
van 1903 tot 1910 W. Karreman
J. Timmerman
In 1910 kwam werd Karreman opgevolgd door
J. Timmerman (foto pagina 9). Deze zou tot aan
zijn (tweede) pensioen in Benthuizen blijven.
Johannes Timmerman, geboren te Woerden
meldde zich in 1894 op 18 jarige leeftijd aan bij
het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk.
Hij streek een aanmeldingspremie van een paar
honderd gulden op en tekende voor een
dienstverband van zes jaar bij het Koninklijk
Nederlands Indische leger. Een dienstverband
dat hij enkele malen liet verlengen. Hij diende
in Atjeh, op Borneo en in Timor. In de rang van
sergeant keerde hij na 15 dienstjaren in de
tropen definitief terug naar Nederland. Dat
leverde de pas 34 jaar oude Johannes zijn eerste
pensioen op, tropenjaren telden dubbel.
En zo begon zijn periode als veldwachter van
Benthuizen. In korte tijd werd hij een geziene
figuur, kende iedereen, was goed op de hoogte
met wat er zich afspeelde in het dorp en stond
er ook graag bij wanneer er een foto werd
gemaakt.
Maar hij liet niet met zich spotten. Een haasje
stropen wilde hij wel eens door de vingers zien
en kwajongens kwamen er meestal wel met een
vermaning af, maar wie zonder licht fietste
ging zonder pardon op de bon. (Tegenwoordig
zou hij daar dagwerk aan hebben.) Hij keek
ook streng toe of de winkelsluitingswet wel
werd nageleefd. De moeder van Joop van der
Bijl kon daarover meepraten. Zij klopte eens
vijf minunten na sluitingstijd een matje uit
vanuit de open winkeldeur. Op de bon,
protesteren hielp niet, wet is wet en een matje
uitkloppen kan ook bij de achterdeur.
Hij was streng, maar ook voor de veldwachter
zelf golden duidelijke voorschriften.

Veldwachter J. Timmerman in dagelijks tenue
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In 1929 bij de invoering
van de ambtenarenwet
kwamen er ook:
Instructiën voor de
Gemeente-Veldwachters
in de Provincie ZuidHolland

Artikel 8. (ged.)
De veldwachters mogen zich niet
anders in het openbaar vertoonen
dan gekleed in de uniform en met
de onderscheidingsteekenen door
het bevoegd gezag
voorgeschreven.

Hieruit een enkel artikel of
gedeelte van een artikel:

Artikel 20.
In geen geval mogen de
veldwachters gehoorzaamheid
weigeren, noch zich onttrekken
aan de bevelen van den
Burgemeester. Wanneer zij zich
daarmee bezwaard achten,
kunnen zij, na de uitvoering dier
bevelen, hunne bedenkingen ter
kennis brengen van den
Commissaris der Koningin of van
den Officier van Justitie”.

Artikel 4.
Zij zijn verplicht hunne
woonplaats te hebben
binnen de gemeente
waarvoor zij aangesteld
zijn, zooveel mogelijk in of
bij den bebouwden kring
dier gemeente en desnoods
in zoodanige gedeelten, als
hun door den Burgemeester zal worden
aangewezen. Zij mogen niet wonen in huizen,
alwaar het bedrijf wordt uitgeoefend van
herbergier, tapper of slijter in sterke dranken of
eenig ander bedrijf, aan het bijzondere toezicht
der politie onderworpen.
Artikel 5.
De veldwachters onthouden zich van het
uitsteken of hijschen van andere dan nationale of
oranjevlaggen. Uit het uiterlijk aanzien van
hunne woning of van het daarbij behoorend erf
mag niet blijken van de politieke gezindheid
van de veldwachters of hunne huisgenooten.
Artikel 6. (ged.)
De veldwachters zullen zich
nimmer dan op last of met verlof
van den burgemeester buiten hunne
gemeenten mogen begeven, ten
ware hun dit door den
Commisaris der Koningin gelast
zij, in welk geval zij daarvan
behooren kennis te geven aan
den Burgemeester.

Tenslotte
Per 1 oktober 1939 ging Jan Timmerman voor
de tweede keer met pensioen, maar nog één
keer, op 10 mei 1940 toen de Duitsers ons land
binnenvielen, verscheen hij in uniform om zijn
opvolger S. Sluurman indien nodig te kunnen
assisteren.
Eén zoon van Timmerman ging
ook bij de politie. Deze zoon is
inmiddels 82 jaar en woont in
Voorschoten.
Jaap de Ruiter, de jongste
achterkleinzoon van
Marinus, werd ook
politieman. Hij heeft nog
samen dienst gedaan met
de zoon van Timmerman.
“Hij was toen mijn chef”,
vertelde Jaap. Jaap is
inmiddels 81 jaar, woont
in Rijswijk en is lid van
onze Historische Kring.
Arie Schellingerhout

Artikel 7. (ged.)
Het is hun nadrukkelijk
verboden op te treden als
correspondent, verslaggever of
medewerker van dagbladen of andere
periodieken met uitzondering van die
der organisaties van politieambtenaren; alsmede persoonlijke of
huiselijke diensten te verrichten voor
den Burgemeester of voor anderen.
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Winkeliersters in Gelderswoude
Als we denken aan winkeliersters in Benthuizen, zoeken wij ze altijd op de Dorpsstraat in ons dorp.
Tenslotte was dat de meest belangrijke straat. Alle bewoners van Benthuizen gingen via deze straat
naar hun werk of woning.
Echter, ook in Gelderswoude stond een winkel! Het winkeltje van Hendrina Voorwinden geboren De
Vos. Haar oudste zoon Pieter Voorwinden (nu wonend aan de Oem van Wijngaarden) vertelde er
ons over.
In het jaar 1915 trouwde Pieter Voorwinden sr.
met Hendrina de Vos. Zij was geen meisje uit
Benthuizen maar kwam uit Moerkapelle.
Het pasgetrouwde paar ging in Gelderswoude
wonen. Op Gelderswoudseweg 8a, tegenover
de boerderij van de familie Van der Sterre.
Hoewel Pieter zijn geld verdiende met varen,
(zie Benthuizer Turfjes, juni 2001) begon zijn
jonge vrouw een winkel aan huis.
Zoon Piet, geboren in 1916, kan zich het
winkeltje nog goed herinneren. “Het huis had
een aparte winkel
en ook een echte
winkeldeur”. Er
was een grote
stenen keuken,
waarvan de
onderste helft van
de muur zwart was
geverfd. Ook was
er een kamer met
twee bedsteden.
Alleen boven de
kamer was een
zolder. Daarna liep
het dak schuin naar
beneden.

Ook de kinderen moesten een plaatsje krijgen
in huis annex winkel. De baby lag in de krib in
de bedstee. De kleine kinderen in de andere
bedstee in de kamer. De groten kregen een
plekje op de zolder.
De kinderen gingen in Benthuizen op school.
Zoon Piet zat in de klas bij meester Elswijk en
later bij meester Idema. De kinderen liepen
naar school natuurlijk op klompen, die
kwamen uit de winkel van hun moeder.

Het huisje
Gelderswoude 8A

In de winkel werd echt van alles verkocht.
Natuurlijk klompen, maar ook petroleum en
bezems. Naast al die nuttige
gebruiksvoorwerpen werd er ook aan de
inwendige mens gedacht. Erwten, bonen en
ook stroop. Om stroop te kopen namen de
mensen een eigen pot mee. In de winkel werd
die dan door Hendrina Voorwinden gevuld
met een grote houten lepel uit de grote
stroopkan.
Naast de winkel kreeg ‘vrouw’ Voorwinden het
steeds drukker met haar gezin. In twaalf jaar
tijd werd haar gezin uitgebreid met 6 kinderen.
Piet, Jannie, Pietje, Jan, Marie en in 1928 Janie.

In 1929 lieten de schippers Voorwinden een
dubbel woonhuis bouwen op de Dijk in het dorp.
Dat betekende verhuizen voor de familie. Wat
zal moeder Voorwinden blij geweest zijn met
haar nieuwe en grote huis.
Het zal ook wel een grote verandering voor
haar zijn geweest, want de winkel bleef achter.
Die werd overgenomen door de nieuwe
bewoonster, mevrouw Wiersma. Zij heeft nog
een jaar handel gedreven in het winkeltje in
Gelderswoude. Toen is zij gestopt. In die tijd
kwamen er in Benthuizen nog winkels bij,
o.a. van Floor Brouwer. Waarschijnlijk was het
winkeltje toen niet meer levensvatbaar.
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Het huisje werd toen
gekocht door Van der
Sterre. Hij maakte er
twee (!) huizen van.
(Toen hadden ze vast
nog geen bouw- en
woningtoezicht). De
winkeldeur ging eruit.
In de ene helft bleef
mevrouw Wiersma
wonen en de andere
kant werd verhuurd
aan Kees van der
Does.
Op de Dijk wonend
ging oudste zoon Piet,
toen 13 jaar, werken bij
zijn oom Bas op het
Westeinde in Hazerswoude. Toen hij op een
avond thuis kwam van zijn werk, lag er een
broertje in de wieg. Broer Kees. Het zevende
kind van het echtpaar Voorwinden. Hij vertelde:
“Ik was hoogst verbaasd, vroeger wist je niets
van zulke zaken”.
Na een aantal jaren te hebben gewoond aan de
Dijk, kreeg mevrouw Voorwinden ‘T.B.’.
Zij ‘kuurde’ daarvoor in het Academisch
Ziekenhuis te Leiden.

De familie Voorwinden in de tuin

Op 18 mei 1958 overleed Hendrina Voorwinden
- de Vos. En kwam er een einde aan een het
leven van een winkelierster en schippersvrouw.
Annek e Bregman – d e Groot
Met dank aan:
de heer en mevrouw P. Voorwinden -Slottje

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:
Anado b.v. kleinmeubelen

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel

Autorijschool J. Bremmer

Aannemingsbedrijf

Verkeersschool Bremmer b.v.

Van Noort Benthuizen b.v.

Verkeersschool Bross b.v.

Administratiekantoor W. Pos

Raadgevend Bureau Mr. E. H. Brouwers

Schoonmaakbedrijf Pos

Aannemingsbedrijf Gräper b.v.

Pos-Kaart

Aannemingsbedrijf Groen en Bregman

R. E. D. Systemen

G. B. Hijdra

Aannemingsbedrijf Gebroeders Schellingerhout

Jobarco b.v.

Service Equipe

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

Groentekwekerij G. J. van der Kooij

Tuincentrum Van der Spek

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

J. Taal

Leune Benthuizen b.v. Aannemers

Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder

Aannemersbedrijf Van der Meer

Van Waaij b.v. Interieurverzorging

Van der Meer Automobielbedrijf

Kantoor Zaal
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