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Kosten van deze excursie, €10,p.p. excl. drankjes en de lunch,
overmaken naar bankrekening
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van de datum.
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Van het Bestuur
Marjolijn van der Haven
In mei zijn vrijwilligers door het dorp gegaan met een
collectebus. De ‘anjercollecte’ is toen gehouden. Het
heeft 950 euro opgebracht. Eén derde van dit bedrag
wordt aan de Historische Kring gegeven. Fijn zo’n
bedrag te ontvangen, want het ledenaantal groeit niet
of bijna niet en de kosten zijn in stijgende lijn.
Na de tentoonstelling over de ruimtevaart is er weer
Gelukkig zijn er steeds inkomsten door de grote inzet
een mooie tentoonstelling opgezet rondom kleding.
bij de verkoop in de Winkel van Sinkel. Het is altijd
Heel oud en ook wel herkenbaar (ja, dan zie je, eigen
jaren gaan ook door en steeds meer is er al eens eerder leuk om daar rond te kijken want er zijn steeds lekkere
geweest!). Beslist de moeite waard om er eens heerlijk dingen te koop.
rond te kijken.
We willen voor het boek
En de nieuwe tentoonstelling, weer heel anders, met
‘Monumenten in
de schilderijen van schilderes mevrouw Lucie de
Rijnwoude’ opnieuw
Kruijf kan de komende tijd bekeken worden. Deze
aandacht vragen. Hebt u
tentoonstelling wordt geopend op de
nog niet zo’n boek en bent
monumentendag. Het thema voor die dag is ‘groen
u lid van de Historische
van toen’ en dat is bij deze tentoonstelling zeer
Kring dan kunt u het boek
herkenbaar. U wordt bij deze van harte uitgenodigd
om de tentoonstelling te komen bekijken. En natuurlijk komen afhalen en als u
het opgestuurd wilt
ook voor de andere activiteiten die er altijd op
hebben kunt u dit
monumentendag zijn. Niet te vergeten de heerlijkdoorgeven maar dan
heden die er voor deze dag gebakken worden!!!
moet u natuurlijk wel de
verzendkosten betalen
Ook zijn er steeds activiteiten gaande wat betreft
(4 euro). Ook is het boek
uitzoeken van fotomateriaal. U hebt daar volop van
kunnen genieten op Koninginnedag toen de kraam van te koop. Misschien een
de Historische Kring gevuld was met oude schoolfoto’s idee iemand cadeau te
doen! Of aan niet lezers van het Turfje of geen leden
en natuurlijk een kraam vol heerlijkheden. De laatst
van de Historische Kring doorgeven dat dit te koop is.
genoemde werd echt door iedereen bezocht omdat
snoep voor iedereen aantrekkelijk is op Koninginnedag. Op = op!
De eerste prijs werd opnieuw aan de presentatie van
Het bestuur en de redactie van het Turfje bieden u een
de Historische Kring toegewezen. De belangstelling
nieuw Turfje aan. Wij wensen u veel leesplezier en we
was heel groot en de reacties ontzettend enthousiast.
hopen u verder bij de activiteiten van de Historische
Herkenning en zoeken waar wie staat was alom te
Kring te ontmoeten.
horen. Dit was een terechte waardering voor al het
werk dat steeds door de vrijwilligers gedaan wordt
Vriendelijke groeten namens het bestuur, MvdH.
om aan u allemaal te laten zien.
Het lijkt heel lang geleden, dat er een Turfje in de
brievenbus is gekomen. Niet zo vreemd, want tijdens
de zomermaanden zijn alle activiteiten wat minder in
de aandacht. Maar activiteiten zijn er steeds!

Activiteiten in en rond Het Molenhuis (2012)
•
•
•
•

8
19
15
22

september
oktober
december
december

Open Monumentendag.
Ledenavond: lezing in de Bron ‘Opdat wij niet vergeten’ door Dhr. J. v.d. Pol.
is Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel al in kerstsfeer.
Jaarlijkse kerstinloop met gratis koffie, tulband, anijsmelk en gluwijn.

Nieuwe leden
Mevr. C. Voordouw-Bremmer uit Gouda
Dhr. N. v d Bosch uit Benthuizen
Dhr. N.J. Vermeulen uit Benthuizen
Dhr. C. Groenendijk uit Zoetermeer

Dhr. G.D. Tintel uit Benthuizen
Dhr. A. Groen uit Hazerswoude
Mevr. Burgerjon uit Benthuizen
Mevr. A.J. Jung-Snoep uit Benthuizen
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GROEN van TOEN
Dit jaar is het thema voor monumentendag ‘GROEN van TOEN’. Voor dit thema willen we eens
dieper ingaan op het groen in en rondom Benthuizen.
Marjolijn van der Haven
Als je de kop van dit artikel leest en oude foto’s
bekijkt, je rijdt eens door Benthuizen, dan kom je tot
de conclusie dat er in ons dorp niet zo heel veel echt
oude bomen staan. Je vraagt je af of Benthuizen hierop
een uitzondering is?! Maar wanneer we in andere
dorpen om ons heen kijken, dan zien we ook daar niet
veel oude bomen.

groeiden. Ook werd er van verre reizen materiaal
meegebracht om uit te proberen en om mee te gaan
kweken. In het begin dus alleen laanbomen zoals: de
linde (echte naam Tilia cordata, deze heeft klein blad,
Tilia-tomentosa ook wel zilverberk genoemd), de eik
(Querecus robur Fastigiata), de beuk (Fagus sylvatica),
gouden regen (Laburnum wateri Vossii) en appel-

Bomen rondom de boerderij van Wim van Staalduinen aan de Dijk in de veertiger jaren. Rechts de moestuin en daarachter de boomgaard.

Benthuizen en die dorpen rondom ons liggen onder
de rook van Boskoop. Het dorp wat het tot voor kort
voornamelijk moest hebben van de teelt van bomen.
Waarom dan niet die producten bij de buren verkocht?
Daarom eerst maar eens gekeken naar de geschiedenis
van de ‘sierteelt’.
De eerste kwekerijen hielden zich meest bezig met het
kweken van laan- en vruchtbomen. Dit was nog
voordat de trein in Boskoop stopte. Dat kweken ging
toen beslist niet gemakkelijk. Het land was zeer
drassig en drainage was nog verre van optimaal. Ook
het veredelen van de bomen was moeilijk. Maar de
boomkwekers waren wel koning op hun eigen stuk tuin,
dat wil niet zeggen dat ze nooit van hun koninkrijkje
af kwamen. De kwekers, die ook de bomen op grotere
schaal verhandelden, kwamen verder dan Boskoop en
zagen dat in andere gebieden de bomen gemakkelijk
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bomen (Malus). En zo kunnen we er nog vele noemen.
Even ter informatie: tussen die laanbomen was het
natuurlijk droger dan elders op de tuin. Daarom
gebruikte de kweker deze grond om vaste planten in
te poten. De aardbei is één van die planten en daar
ontstond dan ook een levendige handel in. Schepen
vol aardbeien werden naar Amsterdam gebracht.
De aardewerk aardbeienpotjes zijn daar nog een
aandenken aan.
Die laan- en vruchtbomen kwamen wel in onze
dorpen. Maar niet in groten getale, want lanen, zoals
we die in dorpen en steden van o.a. Gelderland
kennen, kwamen niet voor. Ook waren onze straten
niet breed en de wortels van de bomen zouden snel
onder de huizen groeien, die toen nog geen fundering
kenden zoals wij nu gebruiken.

De bomen werden het meest geplant rondom boerderijen en soms zag je achter in een tuin bij gewone
woonhuizen een appel- of perenboom. Bij boerderijen
legde men een boomgaard aan. Deze had een dubbele
funktie. In het najaar werden zij de vruchten geplukt en
in het voorjaar was het een beschutte plaats voor klein
vee (lammeren en kalveren die nog niet in het grote
weiland konden gaan). Verder werden er bomen rondom
huis en schuren gepoot om de wind tegen te houden.
Werden sommige bomen te groot, dan moesten deze
omgehakt worden. Het hout werd dan voor kachel en
fornuis gebruikt. Rondom een boerderij stonden
voornamelijk snel groeiende bomen, want het hout
was toen de energiebron voor verwarming en koken.
De bomen, die hiervoor gebruikt werden, stonden
altijd naast of achter de boerderij. Voor het woonhuis
werden meestal een paar grote kastanjebomen gepoot.
Dit was vooral in de zomer prettig omdat deze bomen
veel schaduw gaven. (In het noorden en oosten van het
land zien we vaak een notenboom naast de boerderij
staan. Notenbomen hebben de eigenschap vliegen vast
te houden. Deze gingen dan niet in de huizen!
Waarom dit niet of nauwelijks in onze omgeving is,
heb ik niet kunnen ontdekken). We zien vaak bij de
oudere huizen en boerderijen, waar niet zoveel ruimte
voor het huis was, een ‘leilinde’ staan. Deze boom had
duidelijk de funktie om zon en ook inkijk tegen te
gaan, want ook toen was de privacy erg belangrijk.

Als wij door ons dorp fietsen of lopen zien we maar
weinig grote, oude bomen staan. Wel zien we bij
boerderijen de bomen rondom de gebouwen en voor
het huis staan. Bij veel boerderijen is dit nog niet
veranderd. Tegenwoordig zien we wel dat ook meer
siertuinen aan de voorkant van de boerderijen
aangelegd zijn. Dus niet alleen maar grint, grote
bomen en wat gras.
Sierbomen zijn altijd prijzig geweest. Voor een
laanboom moest in de jaren zeventig door de
particulier al snel 10 tot 20 gulden betaald worden.
Een Acer (esboom) was natuurlijk duurder dan een
Malus (appelboom). Ook had men snel ontdekt dat
een tak van een wilgenboom op vochtige grond in
rap tempo groeide. Daardoor was er voor de
gewone man ook de mogelijkheid om bomen
rondom het huis te poten. Ook werden die wilgentakken vaak op bepaalde plekken in weilanden
gepoot. Men wilde namelijk hier en daar een luw
plekje hebben voor het vee. Soms zie je een hele
oude boom zomaar midden in een veld staan
(meestal langs een sloot of in de buurt daarvan).
Misschien door zaad wat daar vanzelf gekomen is
of ooit eens gepoot. Veel boeren pootten ook een
paar bomen aan het eind van hun land om te tonen
hoe ver hun akkers zich uitstrekten.
Laanbomen Dorpsstraat west in de twintiger jaren.

september 2012 • BENTHUIZER TURFJES • 5

De laanbomen aan de Hoogeveenseweg (nu Heerewegh) in de zestiger jaren. Links de huizen langs de Westzijdeweg.

Kijken we naar het ‘monumentale groen’ dan is dit
miniem in ons dorp. De bomen voor het huis van
Könings (hoek Dorpsstraat/Geerweg), zijn al te zien
op de eerste foto’s van dat huis. Deze bomen zijn dus
intussen meer dan 100 jaar oud. Bij verschillende
boerderijen staan nog hele oude kastanjebomen en ook
wel oude vruchtbomen. Bij de boerderij van de familie
Groen staan nog verschillende van die vruchtbomen
in de oude boomgaard. Ook de bomen voor het huis
zijn behoorlijk op leeftijd. Zo komen we voornamelijk
bij boerderijen de oude bomen tegen.
Lange tijd ging men gemakkelijk om met het kappen van
bomen. Werden er plannen gemaakt voor nieuwbouw of
renovatie, dan werd er niet voorzichtig omgegaan met
een boom, die al net zo oud was als het huis. Hierdoor is
er veel verdwenen. Tegenwoordig gaan we daar beter
mee om. We zien in, dat zo’n oude boom niet alleen
maar groot geworden is, rondom zo’n boom is ook
geschiedenis. Er zijn ook meer mogelijkheden om bomen
te sparen en erom heen te bouwen. Vooral in de steden
en bij prachtige monumentale panden zien we dat er
zorgvuldig met het
‘groen’ omgegaan wordt.
Ook wordt na herstel
vaak de tuin in
oorspronkelijke staat
teruggebracht. In grotere
steden wordt er ook
meer aandacht aan het
‘oude groen’ gegeven.
Steeds vaker kunnen we
meedoen aan
tuinwandelingen door
steden als bijvoorbeeld
Amsterdam en
Groningen.
Nog veel meer dorpen
Ansichtkaart uit 1905 Geerweg
1 de 2 middelste bomen rechts
staan er al meer dan 100 jaar
6 • BENTHUIZER TURFJES • september 2012

en steden kunnen genoemd worden waar een wandeling
door ‘het oude groen’ kan worden gemaakt.
Bomen zijn ook niet meer nodig als energiebron. Al is
het hout voor houtkachels en openhaarden nog altijd
nodig, het staat niet in vergelijking met de behoefte die
er vroeger was voor verwarming en voor de fornuizen.
Nu worden er beplantingen aangebracht die doordacht zijn qua levensduur en ook houdt men rekening
mee met het verloop van de begroeiing zodat wortels
geen schade aan wegen of huizen kunnen toebrengen.
In onze omgeving kunnen we het Bentwoud zien
groeien, waar we toch van mogen uitgaan dat dit
misschien wel eeuwen zo zal blijven. De wijken die
tegenwoordig aangelegd worden zijn niet alleen
ingevuld met huizen en winkels. De groenvoorziening
neemt een belangrijke plaats in.
Anno 2012 mogen we gelukkig zijn dat we kunnen
genieten van vele monumenten en oude gebouwen en
daar omheen het groen wat gespaard is en ook weer
aangelegd is. Daarom is het de moeite waard, juist met
Monumentendag, stil te staan bij het ‘groen van toen’!

Lezing ‘Opdat wij niet vergeten’
19 oktober 2012 in de Bron
Door Jaap van der Pol
Jaap van der Pol stuurde ons een korte impressie van
zijn lezing die hij gaat geven, waarvan de titel luidt:
Opdat wij niet vergeten.
Wellicht is het u onbekend, maar reeds in 1744 is men
gestart met de aanleg van de valleistelling die later
Grebbelinie zou gaan heten.
De Grebbelinie ligt in het oosten van de provincie
Utrecht, op de overgang van de Utrechtse heuvelrug
en de Gelderse vallei, en diende om de vijand die uit
het oosten kwam tegen te houden.
Het is een waterlinie, de linie loopt van de Nederrijn
bij Rhenen via Veenendaal en Amersfoort naar
Bunschoten-Spakenburg.
In het landschap zijn nog veel elementen van de linie
en de oorlog terug te vinden.
De Grebbelinie is in het verleden in militair opzicht
altijd een vertragingslinie geweest,
om de militairen de gelegenheid te
geven de Hollandse Waterlinie goed
in stelling te brengen.
In de Tweede Wereldoorlog werd van
de Grebbelinie hoofdverdedigingslinie

gemaakt, voorzien van voorposten, loopgraven en
kazematten, deze voorzieningen werden voor een
groot deel aangelegd in de voormobilisatie die eind
augustus 1939 begon.
Met name in de regio Veenendaal/de Klomp
Renswoude en Scherpenzeel is zwaar gestreden
in oktober hoop ik u er meer over te vertellen.
In 2005 is de Stichting Grebbelinie in het vizier
opgericht, onder voorzitterschap van mevr. Colijn,
burgemeester van Scherpenzeel.
Deze Stichting kwam tot stand n.a.v. de 60 jarige
bevrijding van ons land. 15 Vrijwilligers namen het
initiatief een informatiecentrum op te zetten een
loopgraaf en een uitkijkpost na te bouwen en een
kazemat schoon en toegankelijk te maken.
Inmiddels is het informatiecentrum uitgegroeid tot
een klein museum en zijn we bezig de loopgraaf te

vernieuwen, uit te breiden en er
nieuwe elementen in te brengen. En is
er opnieuw een kazemat toegankelijk
gemaakt.
Mijn naam is Jaap van de Pol (74 jaar)
en na 5 jaar in het bestuur te hebben
gefunctioneerd en een opleiding tot
gids te hebben gevolgd, werk ik nu als
gids, om scholen en gezelschappen
educatief en recreatief te laten kennismaken met de geschiedenis en de
gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog op de Grebbelinie,
inmiddels tot nationaal monument
uitgeroepen.
Graag zie ik uit naar de ontmoeting in
Benthuizen.
Hartelijk groetend,
Jaap van de Pol
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Twee eeuwen Openbaar Ministerie 1811 – 2011
Marcus Pos

Als Napoleon ons land inlijft voert hij, in 1811, een rechtelijke organisatie in met onafhankelijke
rechters en een zelfstandig orgaan Le Ministère Plublic, het latere Openbaar Ministerie.
Om onze rijke geschiedenis te onderstrepen is er door het OPENBAAR MINISTERIE een boekje uitgegeven met een
bundel recente en historische verhalen over 200 jaar rechtspraak. Hoewel deze verhalen gebaseerd zijn op waar
gebeurde strafzaken zijn het fictieve verhalen.De schrijvers hebben de vrijheid genomen bepaalde feiten weg te
laten, te veranderen en toe te voegen. Het eerste verhaal uit de bundel gaat over een stelende dienstmeid.
Dit speelde zich af in ons dorp Benthuizen.

De stelende dienstmeid in 1811
Door Liesbeth Sparks
“Als ze gewoon ‘goedenavond’ had gezegd, had ik
haar nooit staande gehouden, edelachtbare,” zegt de
man die voor het bureau staat. Hij friemelt met zijn
linkerhand aan de hoed in zijn rechterhand. “Maar ze
liep straal voorbij. Heel vreemd vond ik dat. Dat doen
wij in het ‘t dorp niet. Daar is iets aan de hand,” zei ik
tegen mijzelf.
“Kalm aan, mijnheer.” De man achter het bureau heft
gedecideerd zijn hand op, zonder op te kijken van het
ducument dat voor hem op de tafel ligt. Hij is van
middelbare leeftijd, met een onberispelijk gekapte
haardos. “Laten we bij het begin beginnen,” zegt hij
beheerst, “Daniël Kelder is uw naam, 35 jaar oud?” Hij
kijkt over zijn bril naar de man voor hem. Wat ziet die
eruit. Dat kan toch geen agent zijn. Een
vlekkerig gezicht, kreukels in zijn
mouw, zelfs een grauwe nagelrand aan
zijn duim. En waarom draait hij zo met
zijn hoed? Is hij vergeten dat hij
tegenover Anthoni Hendrik van de
Kasteele staat, aanklager voor het
Keizerlijk Gerechtshof van Den Haag?
En dat het bijzonder ongepast zou zijn
als hij dat vod op de marmeren vloer
liet vallen? Hij zet zijn koelste stem op.
“U bent de diender die op…”, hij kijkt
zoekend naar beneden, “die op de
achttiende maart van dit jaar een zekere
Pieternella Tempel heeft aan gehouden
in Benthuizen?”
“Dat is correct, edelachtbare,” zegt
Daniël Kelder.
“Juist.” Van de Kasteele leunt
achterover in zijn zetel en gebaart naar
de eenvoudige stoel die naast Kelder
staat. Dit kan wel even gaan duren. En
vandaag moet ook nog de zaak tegen
een driftige bakker worden afgerond.
Enfin, er is niets aan te doen. “Ik wil
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dat u mij alles vertelt over de bewuste avond,” zegt hij
iets vriendelijker. “Ieder detail kan voor de zaak van
belang zijn, dus haast u zich niet.”
“Het liep tegen zevenen,” begint Kelder, terwijl hij
zich voorzichtig in de stoel laat zakken en zijn hoed
op zijn knieën legt. “Ik zou voor burgemeester
Smedingh nog een boodschap bezorgen bij boer
Jansen, voordat ik naar huis ging. Zijn boerderij ligt
namelijk op mijn route. Ik liep over de dijk richting de
Benthorn. Het was bijna donker en het woei flink, dus
ik liep stevig door. Op een gegeven moment zag ik dat
iemand mij tegenkwam: een vrouw. Vanwege de
schemer kon ik niet zien wie het was, maar ze droeg
een groot pak op haar rug. Terwijl ik haar passeerde,
zag ik dat ze niet één,
maar wel drie pakken
droeg. Zwaar ook, want
ze hijgde en liep een
beetje krom, hoewel ze
niet ouder kon zijn dan
vijfentwintig.
‘’n Avond,’ groette ik.
Maar ze antwoordde
niet. Ze keek me niet
eens aan, wandelde
gewoon door. Zoals ik
al zei, dat kwam mij
vreemd voor, want zo
zijn wij in Benthuizen
niet. Ik wilde haar
achterna lopen, maar ik
was al bij Jansens
boerderij, dus liet ik
haar gaan.
Toen ik na een
kwartiertje de dijk
weer opliep, zag ik dat
ze niet veel verder was
gekomen.

Waarschijnlijk had ze even staan uitrusten. Ze hoorde
mijn voetstappen, denk ik, want ze keek om. Ze leek
van mij te schrikken, versnelde haar pas. Op dat
moment wist ik: hier klopt iets niet. ‘Hè daar,’ riep ik,
toen ik een meter of vier bij haar vandaan was. Maar
ze deed alsof ze mij niet hoorde. Dat kan niet goed
zijn. Ik greep haar bij de arm, maar had dat beter niet
kunnen doen, want van schrik liet ze een van de
pakken vallen, half op mijn voet. Toen voelde ik pas
hoe zwaar het was. Ze rukt zich los en greep ernaar.
‘Ho ho ho, waar gaan wij naartoe?’ vroeg ik streng. Ze
keek me hooghartig aan, zonder te antwoorden. Het
viel me op dat haar voorhoofd erg hoog was, met
bovenop slordige haarsprieten. Heel onverzorgd.”
Van de Kasteele kucht onwillekeurig.
‘En haar rok was van onderen helemaal versleten,’
gaat Kelder onverstoorbaar verder. ‘Ik vertrouwde het
niet. Wat deed zo’n armoedig type met zoveel bagage?
Waar kom je vandaan?’ vroeg ik haar.
‘Van Pijnacker,’ antwoordde ze, terwijl ze haar kin in
de lucht stak.
‘Heb je al dit goed zèlf vanuit Pijnacker gedragen?’
‘Nee, ik heb onderweg een man ontmoet, die het voor
me gedragen heeft.’
‘En waar ga je naar toe? ‘
‘Dat gaat u niet aan.’
‘Dat gaat mij wel aan,’ riep ik boos, ‘wat zit er in die
pakken?’ Ik trok het pak dat nog op de grond lag half
open. Er viel een rok uit, en ik hoorde gerinkel van
rollende geldstukken.
‘Laat dat!’ schreeuwde ze boos.
Terwijl het wicht me bij het pak vandaan probeerde te
trekken hoorde ik plotseling iemand anders schreeuwen,
een stuk terug op de dijk. ‘Heb je daar m’n meid?
Houd haar tegen! Dat is Pieternella! Ze heeft me
bestolen!’
Ik keek om en herkende Pieter Kraan, een van de
dorsers uit Benthuizen. Hij had z’n oudste zoon Leen
bij zich, en een buurman. Met z’n drieën kwamen ze
aanrennen alsof de duivel hen op de hielen zat. En
Kraan maar schreeuwen, De meid probeerde nog weg
te rennen, maar ik greep haar direct weer bij de arm.
‘Dus toch!’ zei ik, ‘een dief!’
‘Wel potdomme,’ schreeuwde Kraan toen hij voor haar
stond. Zijn gezicht was rood aangelopen, en niet
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alleen van het harde rennen. ‘Mij in mijn eigen huis
bestelen, hè? Je kunt ook niemand meer vertrouwen
tegenwoordig!’
De meid hief haar gezicht op en keek hem uitdagend
aan. ‘Dan had je me maar fatsoenlijk te eten moeten
geven,’ zei ze brutaal, ‘of loon betalen. Een dienstmeid
kan niet leven van de lucht, mijnheer!’
Toen we later in het gemeentehuis de pakken openmaakten, zagen we dat Pieternella bijna al Kraans
goed had ingepakt: rokken, jakken, sjaals, schorten,
mutsen, schoenen, kinderkleding, lakens, handdoeken,
zilveren gespen, zelfs zeventien guldens in contanten
had ze uit de kast gepikt. “Werkelijk schandalig, al zeg
ik het zelf, edelachtbare.”
“Inderdaad schandalig, Kelder,” zegt Van de Kasteele,
terwijl hij met zijn wijsvinger over de fris geschoren
kin strijkt. Dan gaat hij rechtop zitten en trekt zijn
kraag recht. Dit gaat minder lang duren dan hij had
gevreesd: dat de meid van haar werkgever heeft
gestolen is per slot van rekening een uiterst
verzwarende omstandigheid, hoe die haar ook
behandelde. Hij moet er niet aan denken dat zijn eigen
personeel hem zo zou bedriegen. Gelukkig heeft hij de
wet aan zijn kant.
Zodra de hoge, zware deur achter de verfomfaaide
diender is dichtgeslagen, pakt Van de Kasteele zijn
pen.
“We eisen conform de wet zeven jaar tuchthuis,” denkt
hij hardop, terwijl hij een aantekening maakt. “Verder
moet ze te pronk staan op het schavot. Een uur lijkt me
voldoende. En we laten in Benthuizen natuurlijk op
haar kosten pamfletten aanplakken, zodat een ieder
weet dat ze volstrekt onbetrouwbaar is.”
Ziezo afgehandeld. Nu alleen nog de zaak van de
driftige bakker. Hoe zat dat ook al weer? Had die niet
zijn beste vriend met een roggebroodspade doodgeslagen? Ook een vrij ernstige zaak. Wat stond er op
noodweer? Hij slaat het lijvige wetboek open. Juist, ja.
Drie maanden tuchthuis.
Van de Kasteele zucht voldaan. Dit gebeurt niet vaak:
nog voor de lunch twee zaken afgrond.
Artikel overgenomen uit ‘Magistrale verhalen’
uitgegeven door het Openbaar Ministerie.

Open Monumentendag in de Oudheidkamer Het Molenhuis

Bomen en struiken
Expositie schilderkunst en fotografie
- Schilderijen in diverse technieken van kunstenares Lucy de Kruijf en haar leerlingen.
- Foto’s van ‘groene plekken’ in Benthuizen, uit de collectie van de Historische Kring Benthuizen.
De expositie wordt geopend om 10.30 uur.
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De boomgaard van Van Gaalen
Anneke Bregman-de Groot

De Boomgaard, Populier, Appelgaarde in Benthuizen. Sinds de jaren tachtig straatnamen in Benthuizen.
Maar deze straten hebben niet ‘zomaar’ die naam gekregen. Jarenlang stond hier de boomgaard van de
heer P(iet) van Gaalen. Lange rijen appelbomen en perenbomen, druivenkassen en lage kassen (plat
glas) stonden op dit gedeelte van ons dorp. Wat moet dat in het voorjaar een prachtig gezicht zijn
geweest wanneer de fruitbomen in bloei stonden. Zou er wel eens een foto van zijn gemaakt?

Familie Van Gaalen

In 1904 werd zoon Cor geboren, in 1906 zoon Piet.
Zoon Cor ging later met zijn bruid op de boerderij
wonen. Grootvader Van Gaalen verhuisde toen met
zijn dochters Jannetje en Trijntje naar zijn nieuwgebouwde huis aan de Heerewegh. Piet betrok met
zijn vrouw een huis dicht bij de molen.
Piet ging in de jaren dertig eerst werken bij een
tuinder. Na zijn huwelijk met Janna van den Berg
begon hij een eigen tuinderij. Daar kweekte hij groente
onder ‘plat glas’. Platte bakken waarin o.a. wortelen,
sla, andijvie en komkommers werden gekweekt. Van
een boomgaard was nog geen sprake. Wel waren er
kassen voor de druiven.

De familie Van Gaalen komt oorspronkelijk uit het
Westland. Arie van Gaalen: “Onze grootvader woonde
in ’s Gravenzande. Daar was hij loonwerker, maar hij
wilde boer worden en was op zoek naar een boerderij.
De boerderij in Benthuizen waar wij wonen, was een
zogenaamde ‘Beelaertswoning’, evenals de boerderijen
van Lievaart (voorheen Diephout) en Paul, hier aan de
Heerewegh. De landheer Beelaerts wilde graag
pachters die lid waren van de Hervormde Kerk. Dat
was grootvader Sophinus van Gaalen en zodoende
kon hij deze boerderij in 1902 betrekken.”

In de oorlog moesten een aantal Duitse soldaten
worden ingekwartierd bij diverse inwoners in
Benthuizen. Om inkwartiering te voorkomen gingen
Piet van Gaalen en zijn vrouw bij hun (schoon)vader
aan de Heerewegh inwonen. Tot zijn dood in 1974
heeft Piet met zijn vrouw in dat huis gewoond.
Ook de twee zusters Trijntje en Jannetje woonden in
het huis. Naast tuinder is Piet van Gaalen vele jaren
lid van de kerkvoogdij en voorzitter van het
schoolbestuur van de School met de Bijbel geweest.

De ingang van de boomgaard was aan de Heerewegh
nummer 20. Eerst kwam het huis, daarachter
begonnen de kassen, plat glas en boomgaard. De
boomgaard liep door tot aan de Omleidingsweg.
Nu Monumentendag 2012 als thema heeft: ‘Groen van
Toen’ ging de Historische Kring Benthuizen op zoek
naar de geschiedenis van de boomgaard en waar kun
je beter beginnen dan bij familie en oud werknemers?
Zo kwamen we in gesprek met de heren A(rie) en F(ien)
van Gaalen. De twee broers wonen even verderop in
de boerderij aan de Heerewegh nummer 30.

De boomgaard
Arie van Gaalen: “Pas
na de oorlog werden
door onze oom de
eerste bomen geplant
voor zijn boomgaard,
want niet alleen hij
had een boomgaard,
ook mijn vader Cor
had er één.”
Het is mooi om te
horen hoe de
boomgaard(en) in het
dorp gestalte kregen.
V.l.n.r. Mevr. Van Gaalen,
Piet van Gaalen, Hannes de
Vrij, Ko Qualm en Piet (Gijs)
Voorwinden staan klaar
voor een personeelsuitje
naar Limburg.
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“Naast het bewerken van de akkers, we teelden onder
meer peulvruchten, kweekte mijn vader vruchtbomen”,
aldus Arie. “In de jaren 40-45 was de Betuwe, vanouds
een gebied vol boomgaarden, bijna helemaal verwoest
door de oorlog. Na de oorlog hebben we heel wat fruitbomen gekweekt die bestemd waren voor de Betuwe.
En in die tijd is mijn oom begonnen met de aanplant
van een boomgaard. Onze boomgaard was ongeveer
drie bunder (1 bunder is 1 ha) groot. Bij de aanleg van
de Omleidingsweg zijn onze bomen gerooid.”

De heer Jac. (Ko) Qualm

Vanaf zijn zestiende tot zijn vijfentwintigste werkte Ko
Qualm bij Van Gaalen. “Ik verdiende zestig gulden in
de week. Ik begon ’s morgens om vijf uur tot ’s avonds
half zes. Ook op de zaterdagochtend werd er gewerkt.
Veertig uur werken was er toen nog niet bij. Ik had het
goed naar m’n zin bij Van Gaalen. Hij gaf eigenlijk
nooit opdrachten en toch werkte iedereen door. Piet
(Gijs) Voorwinden verdeelde meestal het werk.”
De boomgaard was als volgt ingedeeld: achter het
woonhuis stond een grote schuur waarin het fruit werd
gesorteerd. Het voorste gedeelte was voorzien van
Personeel
warenhuis en druivenkassen. Daarachter kwamen lange
Wie van de ouderen kent niet Hannes de Vrij? De
rijen platte kassen zogenaamd platglas. (Voor de teelt van
eerste tijd van zijn werkzame leven werkte hij bij Jan
groenten en planten werd gebruikgemaakt van platglas
Qualm. Na een aantal jaren begon hij in de tuinderij
(eenruiters) op platte broeibakken. Warenhuizen werden
en boomgaard van Piet van Gaalen. Ook Piet
gebouwd door de eenruiters omhoog te brengen).
Voorwinden Pzn heeft vele jaren zijn beste krachten
“Onder het platglas kweekten we onder andere sla,
gegeven. Piet werd altijd ‘Gijs’ genoemd. Volgens de
bloemkool en komkommers,” vertelt Ko. “In de
overlevering om hem daarmee te onderscheiden van
warenhuizen hadden we vooral tomaten. De eerste
de andere ‘Piet’ (van Gaalen). Ook Ko Qualm begon
als jonge jongen in de boomgaard. Verder hebben Leen paar jaar gebruikten we het glas van de warenhuizen
zowel voor de platte bakken als voor het warenhuis.
Qualm Wzn, Siem Dijkshoorn en Cor Bregman C.zn
Dat betekende dat twee keer per jaar glasramen
bij Van Gaalen in de boomgaard gewerkt.
moesten worden
Marie Noordam-Qualm werkte er in de pluktijd. Zij
heeft er heel wat kilo’s appels, peren en druiven geplukt. verplaatst. Dat
kon toen nog, nu
Zij deed dit totdat de boomgaard werd verkocht.
Hannes de Vrij verzorgde ook de particuliere verkoop. zou dat veel te
duur zijn qua
Verschillende Benthuizenaren kwamen groente en
arbeidskosten.”
fruit kopen in de schuur.

Inzet: Ko Qualm aan het werk in de komkommerteelt onder platglas.
Luchtfoto uit begin 1970 met op de voorgrond de tuinderij en boomgaard van Van Gaalen.
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Achter het perceel met ‘platglas’ kwamen de vruchtbomen. Het werk bestond naast plukken, vooral uit
snoeien, (diep)spitten en onderhoud van de
vruchtbomen. Ook oculeren en enten behoorden tot de
werkzaamheden. Daarnaast was er genoeg te doen aan
de diverse groenten: wortelen, komkommer, andijvie,
sla, bloemkool
enz.
Na negen jaar
stopte hij bij
Van Gaalen.
“In 1960 ben
ik voor mezelf
begonnen
eerst als
tuinder en
sinds 1985
als boomkweker.”

Mevrouw M(arie) Noordam-Qualm
Zij vertelt: “Het was altijd erg gezellig tijdens de pluk.
De familie Van Gaalen was ook erg aardig. We plukten
allerlei soorten appels de ‘glorie van Holland’, ‘golden
delicious’, ‘jonathan’ en ‘goudreinetten’.
We begonnen ook vroeger in het seizoen. In juli stonden
we al op de ladder, want we hadden ook nog een deel
hoogstambomen. Om de appels van de hoogstambomen te plukken stond ik op een ladder met een soort
korf aan een band om mijn nek. Was de bak vol, dan
klom je naar beneden en leegde je de bak in een kist die
klaarstond. Mevrouw Van Gaalen plukte ook, maar
alleen vanaf de grond.
Er werd niet alleen geplukt (het zwaarste werk) er
moest ook worden gesorteerd. De druivenpluk werd
door anderen gedaan, Wel hielp ik mee tijdens het
krenten van de druiven. Dan hielpen de zusters Trijntje
en Jannetje van Gaalen ook mee.”
Het waren lange dagen. De werkdag begon soms om zes
uur. Eerst werden er appels gesorteerd. En om half negen
’s morgens begon het plukken tot zes uur ’s avonds!
Natuurlijk moest er ook koffie gedronken worden.
In de pluktijd werd er in de koffie naar de werkers in de
boomgaard gebracht. In minder drukke tijden ging Marie
Noordam bij mevrouw Van Gaalen in huis koffie drinken.

In de boomgaard was een railbaan aangelegd. Daarop
reed een lorrie. Zo konden op eenvoudige manier de
zware kisten naar de schuur worden gereden om daar
het fruit uit te zoeken en te sorteren. Hannes de Vrij
bestuurde een frees die gebruikt werd om de lorrie over
de rails voort te trekken. De groente ging naar de
veiling in Leiden. Transportbedrijf Slootweg uit
Hazerswoude en later Firma De Ruiter uit Benthuizen
vervoerden de oogst.
Het fruit werd naar de Utrechtse veiling gebracht. Daar
werden de appels en peren gekoeld opgeslagen en ter
veiling aangeboden.

Verkoop boomgaard
Begin jaren zeventig werd de boomgaard ten behoeve
van woningbouw verkocht aan de firma Groen en
Bregman. Piet van Gaalen is in 1974 overleden. Zijn
vrouw en zijn zusters Trijntje en Jannetje woonden
daarna nog een aantal jaren gedrieën in het huis aan de
Heerewegh.
Foto linksboven: Marie Noordam plukt appels in een hoogstamboom.
Foto onder: Hannes de Vrij als bestuurder van de frees.

Al weer een stukje geschiedenis van ons dorp is voorbij.
Waar eerst lange rijen bomen het land sierden staan nu
lange rijen woningen. Gelukkig hebben we nog een
boomgaard bij Schenkerij ‘De Boomgaard’ van de
familie Sonneveld en staat het markante huis aan de
Heerewegh er nog wel. Nu bewoond door de familie
L(eo) van der Meer.
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