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Op 13 augustus 
willen we weer gaan 
varen met Groene 
Hart Cruise.
De route gaat van 
Leiderdorp naar 
Rotterdam v.v.
Deze vaartocht 
duurt plm. 9,5 uur. 
We gaan via 
Voorschoten  
en de sluis te 
Leidschendam, 
dan varen we langs 
Voorburg-Rijswijk en 
Den Haag. Dan door de stad Delft en via Delfshaven komen 
we uit in Rotterdam. Daar schutten we door de Parksluizen 
de Nieuwe Maas op en varen via de Skyline van Rotterdam 
onder de Erasmusbrug door richting Capelle en Bolnes. 
Via de Hollandse IJssel komen we aan in Gouda en gaan 
vervolgens verder dwars door Alphen richting Koudekerk 
en Hazerswoude en leggen rond 19.30 uur weer aan in 
Leiderdorp. 

Kosten van deze dagtocht bedragen € 62,50 per persoon 
inclusief vervoer v.v. 

Opgeven telefonisch 06 3851 3717 en 06 4811 5630 of 
haka@12move.nl, ook voor verdere inlichtingen.
Betaling op bankrekening van de H.K.B. Benthuizen:
NL36 RABO 0307 2564 13, met vermelding van de datum.

Deelname aan deze boottocht is geheel voor eigen risico.

Ries en Adri Havenaar
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Oudheidkamer De Negen Turven 
(met Winkel van Sinkel) 
Dorpsstraat 139, 2731 AN  Benthuizen 
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. 
Winkel van Sinkel ook woensdagmiddag geopend. 
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief 
 1e zaterdag van de maand. 
-  Afspraken voor groepsbezoeken: 

telefoon  079 331 73 50 (Mevr. van Driel), 
e-mail  jan@vandriel.dk

Zwerven door de Regio
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Het lijkt al heel lang geleden dat er een bericht 
geschreven werd door het bestuur. Toch is het nog 
maar april en net als andere jaren komt het turfje 
rond de 30e april uit. Ja, we moeten nog even 
wennen dat het koningsdag is en dat het ook niet 
meer op de 30e wordt gehouden.

Als iemand dit al terdege weet dan zijn het Miel 
Bregman en Marcus Pos. Zij zijn heel druk bezig 
met de voorbereidingen voor deze dag. En reken 
maar, u mag als vanouds weer iets heel moois en 
origineels verwachten! En zeker het vermelden 
waard, de Winkel van Sinkel zal ook van de partij 
zijn!

Het jaar 2014, al bijna vier maanden oud, startte 
met de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Een 
grote opkomst en dat was maar goed ook, want na 
een leuke voordracht van Kees ’t Jong en Conny 
Daalhoff hadden we een schitterende powerpoint 
presentatie. We zagen hoe burgemeester Kijzer in 
betrekkelijk korte tijd Benthuizen met heel veel 
straten ging uitbreiden. Een prachtige presentatie 
voor velen, die zagen hoe en wanneer hun huis 
is ontstaan. Eerst een beeld van de koeien in de 
wei, dan de grondbewerking en de bouw tot de 
straat met de huizen kant en klaar. Ik hoorde van 
de samenstellers dat ze bang waren dat het te lang 
zou duren, nou dit was echt niet het geval. In één 
woord een prachtige presentatie die iedereen heel 
erg aansprak.

En intussen is ook de jaarlijkse ledenvergadering 
alweer geweest. Het was bijna vol! Gelukkig is de 
vereniging financieel gezond en er werden ook 
nieuwe bestuursleden voorgesteld en per acclamatie 
gekozen. Het zijn de heren Dick Stam en Jan de 
Ruiter. Dick was al een jaar aspirant lid (maar heel 
goed in functie!) en op pagina 13 van dit turfje kunt 
u een stukje lezen van Jan, waarin hij zich voorstelt. 
Fijn dat het bestuur nu volledig is.

Het bestuur en vooral alle vrijwilligers die zich voor 
de activiteiten inzetten hebben de volgende agenda 
door te geven:
26 april Koningsmarkt. 
10 mei   Molendag, de oudheidkamer is 

vanaf 10.00 uur open, ook de Winkel 
van Sinkel. 

13 augustus  Een dag uit op het water. Een 
vaartocht vanaf Leiderdorp via Delft, 
Schiedam, Rotterdam en weer terug. 
Zie voor meer info pagina 2.

13 september Monumentendag.

Na 26 april zal Conny Daalhoff met haar leerlingen 
een tentoonstelling inrichten. Deze zal tot september 
te bezoeken zijn.

Met monumentendag is er een nieuwe tentoon-
stelling. Het thema van monumentendag is ‘Op 
reis’. Wij zijn nog op zoek naar mooie lelijke oude 
koffers, het liefst met een verhaal hierbij. Oude 
wandelschoenen bergwandelstokken. Ja wat deden 
wij aan als wij op reis gingen en wat gebruikten wij.
Allemaal leuke dingen die ons bezig houden. 

Het turfje heeft ook weer artikelen die u vast 
met veel interesse  zult lezen. Met de plaatselijke 
verkiezingen nog vers in het geheugen denkt u vast 
wel eens: “o ja, dat was toen zo”, en “was hij toen 
ook op de lijst?”
Hebt u niet genoeg leesstof met het turfje, er zijn 
nog boeken te koop o.a. ‘Toen en Nu’ en de ‘Canon 
van Rijnwoude’.

Nieuwe leden
Dhr. G.H. De Hertog uit Zoetermeer.
Dhr. P. Boon uit Hazerswoude.
Dhr. J.D. Havenaar en
Mevr. B. Vreugdenhil,   beiden uit Bleiswijk.
Dhr. A. de Bremmer uit Uddel.
Dhr. J. de Heijer,
Dhr. F. Versluis en
O. Bijde Vaate Sr., allen uit Benthuizen.

Van het Bestuur van de Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven -Verweij
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Een stukje geschiedenis
Tot en met 1795 kende Nederland, destijds de 
Republiek, sterk uiteenlopende vormen van lokaal 
bestuur. Dorpen maakten doorgaans deel uit van 
een heerlijkheid, waar een heer de dienst uitmaakte. 
De heer benoemde veelal een schout voor de 
dagelijkse zaken. De door Thorbecke opgestelde 
grondwetsherziening van 1848 nam het onderscheid 
tussen steden en dorpen defi nitief weg. 
In de Gemeentewet van 1851, eveneens van de hand 
van Thorbecke, werd het gemeentebestuur geregeld. 
De door alle kiesgerechtigde inwoners te kiezen 
gemeenteraad werd als hoogste orgaan aangewezen. 
Het bestuur van iedere gemeente bestond voortaan 
uit een gemeenteraad, een college van burgemeester 
en wethouders en een door de koning benoemde 
burgemeester. Thorbecke verplichtte als nieuwe 
minimum voor gemeenten een kiezersaantal van 25 
belastingbetalende mannen.

Belasting betalen
De grondwetsherziening van 1887 breidde 
het kiesrecht uit. Om tot het kiezerskorps te 
worden toegelaten moest iemand voldoen 
aan bepaalde ‘kenteekenen van welstand en 
geschiktheid’, die in de Kieswet van 1896 
verder werden uitgewerkt. Het stemrecht 
hing voortaan af van het betalen van een 
bepaald bedrag aan belastingen, het bezit 
van een bepaalde hoeveelheid spaargeld, 
het behaald hebben van bepaalde examens, 

het ontvangen van een bepaald loon of het bezit 
van een woning. De stemgerechtigde leeftijd 
werd verhoogd van 23 tot 25 jaar. De Kieswet 
van 1896 introduceerde ook het stembiljet en het 
stemhokje. Stemmen werd daarmee geheim. De 
grondwetsherziening van 1917 bracht het algemeen 
kiesrecht voor mannen vanaf 23 jaar, twee jaar later 
kregen ook vrouwen stemrecht. 

Kieslijst 1900
Wie mocht er eigenlijk stemmen in Benthuizen? In 
1900 waren dat ongeveer 66 mannen. Alle namen 
hier vermelden gaat te ver. Maar als u eens op een 
zaterdagmiddag naar onze oudheidkamer ‘De 
Negen Turven’ komt, kunt u de lijst doornemen. 
Een paar namen: Arie van Aalst, Cornelis Bregman, 
Abraham Havenaar, Leendert Paul, Mees Qualm 
en Pieter Slootweg. Allen belastingbetalers en eigen 
woning bezitters. 

Stemplicht
Nederland kende van 1917 tot 1970 een opkomst-
plicht. Vooral van protestantse zijde werd een 
opkomst plicht afgewezen. In 1916 dienden 43.000 
vrouwen al een protest in bij de Tweede Kamer 
waarin zij een plicht als strijdig met de roeping van 
de vrouw beoordeelden. Ook in Benthuizen, met 
vooral christelijke kiezers, was veel verzet tegen de 
opkomstplicht voor vrouwen. 

Verkiezingen in Benthuizen
Anneke Bregman- de Groot

De gemeenteraadsverkiezingen liggen weer achter ons. Voor de inwoners van ons dorp 
Benthuizen is de verkiezingskoorts nog langer geleden. Daar werd in november al gestemd 
voor de (nieuwe) gemeenteraad van de heringedeelde gemeente Alphen aan de Rijn.
Een bezoekje aan het gemeentearchief in Alphen aan de Rijn brengt leuke en interessante feiten 
naar boven. Informatie die de HKB graag met u wil delen. 
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In het archief 
zijn nog veel 
briefjes te 
vinden van 
vrouwen 
die naar de 
burgemeester 
schrijven dat zij 
“op grond van 
Gods woord, 
niet konden 
gaan stemmen.” 
Bekende namen 
komen op de 
briefjes voor. 
Zo vinden 
we een briefje 
van mevrouw 
Bogaards, mevrouw A.F. van der Hoeven-Kaashoek 
en mevrouw J. Bregman-Lamens. Zij ondertekenden 
niet met ‘mevrouw’. In die tijd waren er twee 
‘mevrouwen’ in Benthuizen. Dat waren de vrouw 
van de dominee en de vrouw van de burgemeester. 
Als je een briefje ondertekende gebeurde dat dan 
ook met ‘Vrouw Bogaards’.

Trouwe kiezers 
Hoewel in 1970 de opkomstplicht werd afgeschaft 
en daardoor beduidend minder mensen gingen 
stemmen, bleek dat in ons dorp wel mee te vallen. 
Benthuizenaren waren enorm betrokken bij hun 
partij en kwamen trouw naar de stembus. Zo 
werden er in 1966 , dus nog in de tijd van de 
opkomstplicht, 785 stemmen uitgebracht tijdens 
de provinciale verkiezingen. In 1970, toen de 
verplichting werd losgelaten waren het er zelfs nog 
meer! Meer dan duizend stemmen. De partijen van 
nu kunnen jaloers zijn op de opkomstpercentages 
van 1978. In 1977, tijdens de Kamerverkiezingen, 
was er in ons dorp een opkomst van 93,4%.

Krantenknipsel: verkiezingen van 1958, geen enkele verandering.
De lijsttrekkers van 1946, alfabetisch gerangschikt: W.C. Diephout (ARP), Jos van der Eyk (Partij v.d. Vrijheid), Cor van Gaalen (SGP),  
Dirk van der Maas (CHU) en Dirk van Soest (Gemeentebelang).



6  •  BENTHUIZER TURFJES  •  april 2014

Partijen in het dorp
In Benthuizen was ook na de oorlog een 
grote groep confessionele kiezers. Dat was 
terug te zien in de zetelverdeling in 1946. 
Van de uitgebrachte geldige stemmen 
werden er 237 uitgebracht op de Staatkundig 
Gereformeerde Partij (SGP). Dat zorgde 
voor drie zetels. De Anti Revolutionaire 
Partij (ARP)en de Christelijk Historische 
Unie (CHU) behaalden twee zetels. Een 
katholieke partij was er niet. Wel waren er 
twee lokale partijen. Partij van de Vrijheid en 
Arbeidersbelang. Partij van de Vrijheid zou 
je kunnen vergelijken met de VVD. Terwijl 
Arbeidersbelang vooral de belangen van de 
arbeiders wilde behartigen. 
Bekende figuren in de Benthuizer politiek 
waren de heren J(os) v/d Eijk en D(irk)van 
Leeuwen. Wethouder van respectievelijk 
Partij van de Vrijheid en SGP. Voor 
Arbeidersbelangen, later opgegaan 
in de PvdA, zat Dirk van Soest in de 
gemeenteraad. 

Landelijke politiek
Het leek of er geen communist in Benthuizen 
woonde. Dat was echter niet helemaal waar. 
Want tijdens de landelijke verkiezingen 
in 1978 bleken er toch zeven personen het 
hokje rood te hebben gekleurd voor de CPN 
(Communistische Partij Nederland). Hoewel 
er redelijk wat boeren in ons dorp woonden, 
was de Boerenpartij niet erg in trek. Slechts 
drie stemmen werden er in datzelfde jaar 
voor die partij geteld. 

Stemles
Hoewel er regelmatig verkiezingen werden 
gehouden, maakten de politieke partijen zich 
toch wel zorgen over ongeldige stemmen. 
Het kwam regelmatig voor dat stembiljetten 
verkeerd werden ingevuld. En dan ging de 
stem natuurlijk verloren. Daarom kwam er 
vanuit de SGP een voorlichtingsbiljet waar 
nog eens duidelijk werd uitgelegd hoe het 
precies moest.
Waarschijnlijk dachten de mannenbroeders 
dat vooral ouderen fouten maakten want 
de folder was gericht tot de ‘bejaarden van 
Benthuizen’.
In de folder werd precies uitgelegd hoe het 
stemmen in zijn werk ging,  wat er moest 
gebeuren en wat de bejaarde vooral níet 
moest doen. De ontwerpers hadden de folder 
bijna gelijk gemaakt aan een echt stembiljet 
zodat de bejaarde thuis kon oefenen. 
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Als we vaderlandse geschiedenisboeken opslaan 
om informatie te krijgen over de oorlogsjaren 1940 
- 1945, dan komen wij Benthuizen in genoemde 
periode niet tegen. Hooguit in een archiefmelding 
een berichtje over een beschieting of verordening, 
maar niet een hele beschrijving zoals wij dit vinden 
als het over Arnhem of Rotterdam gaat. Gelukkig 
maar, want dat zou betekenen dat Benthuizen niet 
zo heel veel geleden heeft in die jaren. Maar dat is 
toch te simpel gesteld.

Onlangs kreeg ik een zeer gedetailleerd verslag van 
de eerste dagen van de oorlog. Met verwondering 
en ook wel een beetje verbijstering las ik wat de 
heer Olivier Bij de Vaate deze eerste dagen zoal 
heeft meegemaakt. Een man uit Benthuizen / 
Hazerswoude, die vanaf het begin bij de oorlog 
betrokken raakte. En ik sprak met Jan van Driel 
over een gebeurtenis aan het eind van de oorlog, 
waarvan hijzelf bijna slachtoffer werd en zijn vader 
ernstig gewond. Ook raakte ik een paar jaar geleden 
toevallig in gesprek met de moeder van een goede 
kennis van mij, eveneens over de oorlogstijd. Zij 
was een tijd in Benthuizen geëvacueerd geweest. 

Dit alles riep vragen bij mij op en ik heb de 
heren Jan van Driel, Olivier Bij de Vaate en Johan 
van der Hoeven geïnterviewd. Wat zij aan mij 
toevertrouwden en het verhaal van mevrouw Van 
Beveren uit Zierikzee wil ik graag met u delen.
Fijn dat zij hierover willen vertellen, want veel 
leeftijds genoten leven met de instelling: “het is 
gebeurt en het viel niet mee, maar we moeten 
verder”. Je hoort vaak over niet verwerkte trauma’s 
of gebeurtenissen, die het leven van mensen die 
deze jaren hebben meegemaakt, heel zwaar en soms 
zelfs eenzaam maakt. Dit omdat ze er liever met 
niemand over spreken en als er al over gesproken 
wordt, dit heel oppervlakkig blijft.  
Om te beginnen wil ik proberen, zij het ingekort, hier 
het verhaal van Olivier Bij de Vaate weer te geven.
Het begint in 1936. Olivier vertelt over zijn eerste 
dienstjaren. Als je eenmaal de dienstplicht had 
vervuld, bleef je daarna ter beschikking van het 
leger, je kon ieder moment opgeroepen worden. 
Een paar keer gebeurde dit ook met Olivier. Het 
was steeds een soort ‘geheime’ oproep, hij mocht 
niemand vertellen waar hij naar toe ging. Steeds 
kwam de burgemeester hem deze oproep brengen. 

Benthuizen vlak voor en tijdens de oorlogsjaren
We spreken dan over de jaren 1936 t/m 1945

Marjolijn van der Haven-Verweij
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Eind 1939 werd hij niet meer met verlof naar huis 
gestuurd. Af en toe nog een weekend verlof, maar 
steeds bleef hij in dienst. Zo maakte hij de eerste 
dagen van de Tweede Wereldoorlog intens mee. 
En van die eerste dagen heeft Olivier een verslag 
gemaakt. Het is nu moeilijk voor te stellen dat je 
als soldaat op de fiets erop uit gestuurd wordt. 
Voor die tijd wel begrijpelijk, maar toch. Je hangt 
je geweer op je rug en daar ga je. Het was een 
officieel regiment wielrijders. In de zeer vroege 
morgen van 10 mei 1940 werden zij opgeschrikt 
door heel laag vliegende vliegtuigen. Er werd 
eerst gedacht aan verdwaalde Engelsen, maar het 
bleef maar aanhouden en wanneer er een Duits 
vliegtuig overvliegt, vragen velen zich af wat dit 
te betekenen heeft. Om zekerheid te krijgen zet de 
korporaal de radio aan, maar daar hoort hij nog 
niet het grote nieuws. Dat wordt even later door 
kapitein Yssenager gebracht. Duitsland is ons land 
binnengevallen. Zij moeten zich gereed maken 
voor vertrek naar Keizersveer. De tocht zal gaan via 
Tilburg en Dongen. 
In Dongen aangekomen zagen zij dat er brand 
was. Het bleek een neergeschoten vliegtuig van de 
Duitsers te zijn. Ik las een mooie opmerking van 
een soldaat: “wij beginnen ons al overwinnaars te 
voelen!” 
In Loon op Zand nemen zij een time out om even te 
eten en gaan dan weer verder via Raamsdonksveer 
naar Keizersveer. Daar zullen zij over de brug 
gaan, want de Moerdijkbruggen moeten vrij blijven 
voor de Franse pantsertroepen. Men beweert 
stellig dat deze in aantocht zijn. Wanneer zij bij 
de brug zijn zien zij een lange weg voor zich die 
weinig beschutting biedt en nauwelijks zijn zij bij 

de noordelijke afrit als er een vijandelijk vliegtuig 
laag komt overvliegen. Omdat er vlak bij de brug 
luchtafweergeschut staat, neemt men aan dat deze 
op het vliegtuig zal schieten en ja, dat gebeurt. Ze 
gaan er dan van uit dat het Duitse vliegtuig zal 
terugschieten naar dat geschut, maar nee, vanuit de 
staart van het vliegtuig wordt een mitrailleur op hen 
gericht. Zij kunnen nog net op tijd dekking zoeken 
onder de afrit. Het loopt goed af, maar nu realiseert 
men zich dat er serieus gevaar dreigt vanuit de 
lucht. Iedereen is vanaf dat moment op zijn hoede. 
Maar zonder verder oponthoud komen zij laat in de 
middag in Gorkum-Sleeuwijk aan.
Daar nemen zij de veerpont. Iedereen heeft angst 
dat deze elk moment onder vuur genomen zal 
worden. Gelukkig gaat alles goed. Als zij van de 
veerpont af gaan horen zij van een majoor van 
de infanterie, die juist passeert, dat het vliegveld 
Waalhaven door de vijand was veroverd, maar na 
een hevig gevecht weer in onze handen gevallen 
is en “dat zullen wij wel zo houden”, klinkt het 
optimistisch. Kort na de oversteek nemen zij een 
korte pauze om te eten. Dan proberen zij verder 
te trekken, want de kapitein wil proberen voor 
middernacht Barendrecht te bereiken. Dat gaat 
niet lukken want vlak bij Sliedrecht worden zij 
door vijandelijke vliegtuigen onder vuur genomen. 
Tussen de huizen die aan de rivierdijk staan is het 
moeilijk dekking zoeken. De keukenwagen wordt 
getroffen, maar verder blijft iedereen ongedeerd. 
Het begint al te schemeren voordat zij verder 
kunnen. Tegen middernacht komen zij op een paar 
kilometers van de brug over de Noord aan, vlak 
bij Alblasserdam. Zij moeten over die brug, maar 
dat gaat niet omdat deze al door de Duitsers bezet 
gehouden wordt. Er wordt dan een slaapplaats 
gezocht. De volgende morgen krijgen zij van 
een boer, die in de buurt van hun slaapplaats 
gaat melken, melk aangeboden. Hun veldflessen 
mogen zij ook vullen. Iedereen wordt weer bij 
elkaar geroepen en als de keukenwagen arriveert 
krijgen allen ontbijt en eten voor onder weg. Zij 
willen verder gaan, maar vliegtuigen cirkelen 
boven hen zodat zij weer dekking moeten zoeken. 
Deze vliegtuigen droppen een eind verderop grote 
aantallen parachutisten.
Na enige tijd roept de kapitein hen weer bij elkaar 
en vertelt een schip te hebben gevorderd om hen de 
rivier over te zetten. Een spannend avontuur, want 
dit gebeurt vlak bij de brug! Aan boord gaan kan 
veilig achter een gebouw, omdat de boot vanaf de 
brug niet te zien is. Alle manschappen moeten in het 
ruim plaats nemen. Eén moet er plaats nemen op 
de voorplecht. Ene Jan van der Kaay neemt moedig 
deze taak op zich. De overtocht gaat voorspoedig. 

Oefenen met het luchtafweergeschut.
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Gelukkig geen kogelregen! Maar aangekomen aan 
de overkant en eenmaal uit het schip begint het 
schieten wel! Ze zoeken dekking achter een loods. 
Dit schieten duurt behoorlijk lang, zo lang dat het 
intussen laag water geworden is en de boot die 
hen gebracht heeft muurvast in de modder ligt. Dit 
betekent dat ze niet terug kunnen en er kan ook geen 
hulp gehaald worden. Terwijl zij zich daar schuil 
houden begint er een bombardement. 27 bommen 
vallen in de buurt, gelukkig worden zij niet geraakt. 
Het blijft een tijd onrustig en zij wachten af. Na 
enige tijd komt er een sleepboot aanvaren. Iedereen 
is verbaasd, weet de bemanning nog niet dat er een 
oorlog gaande is en de rivier steeds bestookt wordt?
De sleepboot wordt aangehouden en deze brengt 
hen weer veilig terug. Een hachelijk verhaal met 
gelukkig een goede afloop. Maar ze waren weer 
terug bij af, geen stap verder. Gelukkig waren de 
fietsen heel gebleven. Iedereen ging voorzichtig 
verder met de opdracht één voor één het pontje te 
nemen bij Papendrecht. Het pontje was bij aankomst 
net vertrokken. De soldaten gaan op het terras 
zitten, lekker in de zon met een glaasje fris, “alsof 
het vakantie is!” Later varen zij zonder problemen 
over en komen in Dordrecht, waar ze zich weer 
verzamelen. Er wordt overnacht in een school.
De volgende morgen zijn ze nog maar net 
vertrokken of ze moeten alweer dekking zoeken 
voor een nieuwe luchtaanval. Dit valt niet mee zo 
tussen de huizen in Dordrecht, want uit sommige 
huizen wordt ook op hen geschoten, naar zij 
aannemen door NSB-ers. De tocht gaat naar het 
veer, want het is hun taak het Eiland van Dordt te 
zuiveren van vijandige elementen. Er is niemand 
meer, ook geen bewoners. 
Via een dijk gaan ze zuidwest, waar zich o.a. drie 
betonnen bunkers bevinden die zij moeten doorzoeken. 

Alles veilig, daarna de 
opdracht een woning 
doorzoeken. Als zij daar 
naar toe gaan komen de 
verschrikkingen van de 
oorlog ineens dichtbij. Bij het 
huis zijn vijf verse graven 
van soldaten, drie Duitse 
en twee Nederlandse. Als 
nog een aantal soldaten 
wordt ontdekt, weet men 
niet of het Nederlandse of 
Duitse zijn. Een grondig 
onderzoek volgt. Het blijken 
Nederlandse soldaten te zijn.

Iedereen gaat in de boerderij overnachten. Na 
de volgende dag de omgeving verkend en ook 
gecontroleerd op vijandelijke eenheden te hebben, 
overnachten zij opnieuw in de boerderij. Die dag gaat 
het richting Dubbeldam. Steeds worden zij onder 
vuur genomen en het is moeilijk ergens te schuilen, 
de enige mogelijkheid is langs de dijk, liggen in 
een greppel. Ze komen bij een betonnen brug en 
zoeken daaronder beschutting, dit lukt helaas niet 
omdat het water te hoog staat. Zij proberen over de 
brug te komen. Een gevaarlijke onderneming want 
steeds komen er vliegtuigen over die hen onder vuur 
nemen.
Dan zien zij een militaire vrachtauto aankomen.
Deze wordt beschoten en ontploft. Als zij 
nieuwsgierig gaan kijken zien zij tot hun schrik een 
rij gevechtswagens over de dijk aankomen. Juist 
als Olivier met de pionierschop een putje graaft om 
dekking te zoeken komt een pantserwagen aanrijden. 
Er wordt geroepen: “nicht schiessen, Hände hoch!”. 
Ze moeten hun wapens laten vallen en met de 
handen op het hoofd worden zij naar de spoorlijn 
Dordrecht - Moerdijk gedreven. Men sluit hen op 
tussen de bruggenhoofden van de Moerdijkbrug. In 
dat kamp komen zij andere  onderdelen van het leger 
tegen.
Na nog allerlei ontberingen van beschietingen en 
geen eten krijgen wordt op de 14e mei meegedeeld 
door de bewakers dat de oorlog over is. Nog 
niet voor Zeeland maar voor de rest van het 
land wel. Spoedig daarna gaan zij dan op mars 
naar Dordrecht onder commando van hun eigen 
groepscommandanten.
Na enige tijd arriveert Olivier in Gouda. Daar 
bezoeken zijn ouders hem. Zelf kan hij nog niet naar 
huis. Dat gebeurt pas op 27 mei. Hij komt dan aan in 
het rustige Benthuizen.

Fietsers aan de kant voor het 
pantservoertuig.
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Nou rustig…
Jan van Driel 
vertelt, aangevuld 
door Johan (Joop) 
van de Hoeven, 
dat er regelmatig 
beschietingen 
waren omdat 
er dan Duitse 
auto’s het dorp 
passeerden of er 
moesten zijn. En 
iedereen werd 
goed in de gaten 
gehouden. In 
de buurt van de 
Gereformeerde 
Gemeenten Kerk 

was een uitkijkpost 
gebouwd waar altijd iemand op wacht stond om 
alles in de gaten te houden.
De vader van Jan had als soldaat ook de eerste 
dagen van de oorlog meegevochten. Onder de 
rook van Leiden is hij zwaar gewond geraakt. Jans 
moeder ging met gevaar voor eigen leven haar 
verloofde opzoeken. Zodra zijn vader weer hersteld 
was zijn zij getrouwd. En dat wil je graag aanvullen 
met: “en ze leefden nog lang en gelukkig” maar 
dat ging helaas niet want het was tenslotte oorlog. 
Enkele jaren later, wanneer Jan geboren is en als 
baby in de kinderwagen ligt te genieten van het 
mooie weer, wordt Benthuizen 
onder vuur genomen. Enkele 
Duitse auto’s moeten worden 
beschoten en daar vlakbij 
staat de kinderwagen van 
Jan. Zijn vader, die aan 
kwam fietsen, wist niet hoe 
gauw hij er naar toe moest 
gaan om die kinderwagen 
daar weg te halen. Jan werd 
gered, maar een granaat die 
ontplofte raakte wel zijn 
vader en hij kreeg een scherf 
in zijn buik. Van der Sterre uit 
Gelderswoude nam het risico 
hem met paard en wagen naar 
het ziekenhuis in Leiden te 
brengen zodat hij kon worden 
geopereerd.

Een rustig dorp…, bittere 
herinneringen zijn er en als 
jezelf iets ergs overkomt is 
het helemaal geen rustig 

dorp! Maar toch. Joop vertelde dat het huis op een 
gegeven moment bomvol was omdat er evacuees 
waren gekomen. Ook ene Maatje van Burg was een 
evacuee in Benthuizen.
In februari 1944 werd Schouwen Duiveland onder 
water gezet. De bewoners moeten evacueren. 
Hannes Bij de Vaate uit Benthuizen hoort hiervan 
en nodigt zijn familie Van Burg uit het dorp 
Kerkwerve uit naar hen toe te komen. De familie 
Van Burg pakt de nodige spullen in (niet meer dan 
een klein koffertje!) en gaat met een vrachtschip 
naar Dordrecht. Het schip is afgeladen. Om de 

beurt mogen ze zitten. Oude 
mensen en zieken mogen 
liggen. Voor de veiligheid 
varen ze ’s nachts.
Vanuit Dordrecht gaan zij 
verder met een bus. Op hun 
rug is een bord gehangen 
waarop staat ‘evacuee’. Zij 
voelden zich als een gemerkt 
beest. Tegen de avond kwam 
de bus aan in Benthuizen. Aan 
het begin van de Westzijde 
moesten zij uitstappen en het 
laatste stuk lopen. Ze worden 
warm onthaald. De hele 
familie kan niet blijven bij 
oom Hannes en tante Mina, 
daarom wordt Maatje naar 
de boerderij van Jan Voets 
gebracht. Op zolder was een 
bed klaargezet. Alleen een 
gordijn gaf privacy, maar wat 
was Maatje blij dat ze naar 
bed kon na zo’n lange reis. 

A. van Driel, de vader van Jan.

Joop van der Hoeven. Evacuees waren welkom bij Hannes Bij de Vaate.
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Op de boerderij waren ook twee neven van Maatje. 
Iedereen moest meehelpen. Maatje hielp mee in 
de huishouding maar al gauw ook met andere 
werkzaamheden. Ze leerde boter en kaas maken. 
Ook werd het brood zelf gebakken. Werk volop. 
Er waren ook onderduikers die meehielpen op de 
boerderij, behalve een schoolmeester uit Leiden, die 
zat altijd op zijn kamer.

De hongerwinter was zwaar, maar 
gelukkig was er steeds genoeg eten voor 
iedereen. En niet alleen voor de bewoners 
van de boerderij. Maatje moest elke dag 
een grote stapel boterhammen klaarmaken 
voor de mensen die naar de boerderij toe 
kwamen om eten. Grote pannen warm 
eten werden gekookt en het overgebleven 
eten werd een grote prak van gemaakt en 
ook uitgedeeld. Soms was het ’s nachts 
druk want dan werd er stiekem geslacht.
Al lag de boerderij rustig aan de 
Westzijdeweg, er werden wel razzia’s 
gehouden. De mannen vluchtten dan het 
land in en als ze daar erg lang moesten 
schuilen dan moest Maatje meehelpen 
met melken. Gelukkig is er bij hen nooit 
iemand opgepakt. Maar op een keer 
tijdens een razzia deed een Duitse soldaat 
zijn bajonet door het raampje van de deur 
om zo de deur open te maken. Op dat 
moment was de dokter op de boerderij 
en die ging naar de deur en riep heel 
hard: ‘tyfus’. De soldaten maakten dat ze 
wegkwamen.
’s Avonds gingen zij naar de plek waar de 
radio verborgen was. Dat was in een kast 
achter de linnen kast en daar werd naar 
Radio Oranje geluisterd.

Het was gelukkig verder rustig voor Maatje. Alleen 
op zondag kwam zij in het dorp om naar de kerk te 
gaan. En op zondagmiddag altijd naar oom Hannes 
en tante Mina. Maatje vertelt dat zij nooit bang is 
geweest, ze voelde zich daar veilig. Ja, het was van 
tijd tot tijd ook heel plezierig. Vooral met haar neven 
Anton en Stoffel heeft ze vaak plezier gehad.
Benthuizen bleef een plekje houden in Maatjes hart. 

Ook toen ze al lang getrouwd was kwam 
zij met haar man Co van Beveren naar 
Benthuizen. Door de hoge ouderdom lukt 
dat nu niet meer. Het contact is nog slechts 
via telefoon of post.

Ook toen ze al lang getrouwd was kwam 
zij met haar man Co van Beveren naar 
Benthuizen. Door de hoge ouderdom lukt 
dat nu niet meer. Het contact is nog slechts 
via telefoon of post.
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De boerderij van de familie Steenwijk
Betreft: Herinneringen aan Jan Steenwijk

Ons lid Cees van Noort, oud-Benthuizenaar, heeft ons een brief geschreven als reactie op het 
in de Turfjes van december geplaatste artikel.

Geacht Bestuur en leden,

Met belangstelling heb ik uw artikel gelezen over de 
boerderij van Jan Steenwijk in de Benthuizer Turfjes 
van december 2013.
De boerderij kan ik me nog goed herinneren, maar 
in het bijzonder de mens Jan Steenwijk.
Hij trouwde in 1927, ook mijn geboortejaar.
Inmiddels ben ik meer dan 60 jaar geleden 
vertrokken uit Benthuizen. We wonen nu al 40 jaar 
in Maarn, in het Nationaal Park de Utrechtse 
Heuvelrug, een pracht gebied.
Eerder waren wij terug in Benthuizen voor 
een tussenstop van een reis van de H.K.B. naar 
Luxemburg, wij gingen ook mee. Dat was een 
boeiende en ook gezellige reis.
Terug naar Benthuizen: ik zie nog beelden en feiten 
uit mijn eerste jaren helder voor ogen. Zo ook bij 
en met Jan Steenwijk. Er werd al verteld dat er heel 
veel mensen bij hem hebben gewerkt. Zij zullen zich 
herinneren dat het hard werken was voor weinig 
geld in de ernstige crisistijd van de jaren ‘30, en dat 
gold ook voor hun baas Jan. Armoe troef was het. 
Mijn vader werkte als aannemer regelmatig voor 
hem. Maar betalen? Door tegenslagen in het bedrijf 
waren er grote problemen.
Betalingen werden verlaat. “Dat komt wel goed”, zo 
werd toegezegd.
Als jochie van negentien jaar volgde ik dat soort 
gesprekken, maar vooral het vertrouwen dat weder-
zijds werd uitgesproken maakte indruk op mij.
Dat vertrouwen zegevierde. En hoe.

Het werd oorlog, eten werd schaars en door heb-
zucht soms extreem duur. Het verhaal gaat dat er 
ook in ons dorp wel duizend gulden is gevraagd 
voor een mud tarwe.
In die tijd vroeg mijn vader - ook Jan - een mud 
tarwe aan de andere Jan.
De reactie: “één mud voor jou?, ik begin met vier 
mud, en als het op is kom je maar weer”.
De prijs? Voor jou 12 gulden, dat is de regerings prijs.
Het klinkt zo simpel, maar toen was het de kunst 
om te overleven, en dan zo’n gebaar.
Voor alle voedsel was er een distributie en met de 
bonkaarten werden de porties steeds kleiner en in 
de hongerwinter gereduceerd tot vrijwel niks.
Daarom waren er ook hongertochten van mensen 

uit de wijde omtrek om eten te krijgen (of te stelen) 
waar het maar was. En het was er gelukkig wel in 
Benthuizen.
In de ‘spertijd’ (na 8 uur mocht je niet op straat) 
was er permissie voor de knuppelwacht van drie of 
vier boerenjongens. Ze moesten diefstal voorkomen 
in de avond en de nacht. Wat een contrast met wat 
wij -met dank aan de mens Jan Steenwijk - hebben 
ervaren.
Gelukkig was hij niet de enige.

Maar het kon ook anders, zoals mijn vrouw Bea 
(van der Mast) aan den lijve heeft ondervonden.
In Boskoop, zo dichtbij, heeft zij ook bloembollen 
gegeten. 
En hier volgt een kleine anecdote van haar:

Mijn vader was hoofd van een school. En daar we 
toen nog met de kroontjespen en inkt schreven, 
spaarde mijn vader de inktflessen. Mijn broer ging 
dan op zijn fiets (met massieve banden, gemaakt 
van stukken autoband) naar een boer in de 
Hogeveen om een inktfles met melk te krijgen. Met 
moeite werd voor hem een kwart fles gevuld. Wij 
waren er blij mee. En dat herhaalde zich wekelijks. 
Mijn moeder vond dat zij wel wat terug moest 
doen en haalde haar katoenen beddensprei uit en 
breide er sokjes van. ledere week een paar.
Na de oorlog sprak zij de boerin en vroeg haar of 
zij blij was met de sokjes en of zij er wat aan had 
gehad. “Jazeker wel, ik heb ze uitgehaald en heb 
er een mooie beddensprei van gehaakt!!!” was het 
antwoord.

De tas (schuur) van de familie Steenwijk aan de Noordpolder.
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Ik ga nu verder over de landbouwschuur van Jan 
Steenwijk, die ook wordt genoemd, volgens mij niet in 
Gelderswoude, maar in De Bent, zoals het toen heette.
Ook anders dan vermeld, werd wel het huis 
inpandig gebouwd in 1945, maar de schuur werd 
al tijdens de oorlog gerealiseerd. Mijn vader was de 
aannemer, met Schellingerhout voor het metselwerk. 
Maar de staalconstructie voor kolommen en de 
stalen dakconstructie werden geleverd en geplaatst 
door de Hollandse Constructiewerkplaats (HCW) 
uit Leiden.De betaling ging (groten)deels in natura. 
Daar waren heel veel mensen gelukkig mee. De 
directeur van de HCW is later onderscheiden voor 
zijn verdienste in het verzet en in het bijzonder voor 

zijn hulp aan Joodse onderduikers. Dit was een heel 
gevaarlijk spel voor Jan Steenwijk en anderen die 
daaraan meewerkten.
Alle staal en ook andere materialen werden als regel 
gevorderd door de bezetter, helaas met behulp van 
Nederlanders. Kortom: dit was levensgevaarlijk. 
Vele kleinere ‘vergrijpen’ hebben mensen niet 
overleefd…

Het is nooit te laat om dit verhaal te vermelden en 
alsnog genoemde mensen postuum te eren voor hun 
betoonde moed voor de medemens.
Mede namens Bea een vriendelijke groet en in het 
bijzonder aan de nog weinige bekenden.

Even voorstellen
Als nieuw bestuurslid wil ik mij graag voorstellen.
Mijn naam is Jan de Ruiter en ik ben geboren in 
Benthuizen (aan de Hoogeveenseweg) en vrij snel 
na mijn geboorte verhuisd naar Zoetermeer (aan de 
Zegwaartseweg), wel vlak bij Benthuizen. Mijn vader 
werkte toen als landarbeider bij boer Krijn Janse.
Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en vijf klein-
kinderen, ruim 66 jaar en sinds begin van het jaar 
gepensioneerd.

Het werkzame leven ben ik, toen ik 15 jaar was, 
gestart bij drukkerij Ribberink, hier ben ik opgeleid 
tot boekdrukker. Na de militaire dienst ben ik gaan 
werken bij Noordam BV in Zoetermeer, groothandel 
in zuivelproducten. Totaal heb ik hier ongeveer 
25 jaar gewerkt in diverse functies, de laatste jaren 
als Algemeen Directeur.
Nadat het bedrijf door destijds Coberco is opgeheven 
ben ik gaan werken als Algemeen Directeur bij 
D. van der Polen Zonen BV te Wijk en Aalburg, 
productie en verkoop van zuivelproducten 
(voornamelijk roomboter). Dit bedrijf is één van de 
drie werkmaatschappijen van de familie holding 
Dairy Trading International BV. Tot en met einde 
van vorig jaar heb ik bij zowel de holding als bij de 
andere werkmaatschappijen directiefuncties vervuld. 
Vanaf 1 januari van dit jaar ben ik gepensioneerd.

Voor het werk ben ik altijd bestuurlijk actief 
geweest in diverse Nederlandse en Europese 
zuivelorganisaties (beleid en belangenbehartiging)
Naast het dagelijks werk ben ik altijd 
maatschappelijk bestuurlijk actief geweest bij veel 
organisaties, waarvan de belangrijkste functies zijn 
geweest:
-  voorzitter van de ondernemersverenging Raad 

voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ), voorheen 
Raad voor Handel en Industrie;

-  voorzitter van de Rabobank Zoetermeer-
Benthuizen en na de fusie met Rabobank 
Leidschendam-Voorburg lid van de Raad van 
Commissarissen.

Mijn affiniteit met Benthuizen en de historie 
van Benthuizen komt voort uit mijn jeugd. Tot 
en met mijn 18e jaar heb ik gewoond aan de 
Zegwaartseweg 65 en 63, hoewel dit Zoetermeers 
grondgebied is, maar kort bij Benthuizen is, 
waren we sterk georiënteerd op Benthuizen. 
Boodschappen deden we bij Verheul en Brouwer, 
tabakswaren bij Oudesluis, brood bij bakker Bijl 
en van der Heiden. Onze kapper was Qualm en de 
huisdokter was eerst De Leeuw en later De Goeje.
Op zaterdagavond gingen we ijs kopen bij 
Staalduinen en patat eten bij de snackbar ‘Anti 
Venus’ van Jaap Bregman; zijn zoon was wielrenner 
en ik ging vaak mee naar zijn wedstrijden als helper.
Mijn vader was in Benthuizen lid van de schaak-
vereniging, de reisvereniging en de kolen inkoop 
vereniging.

Zaterdagbaantjes had ik bij tuinderij Kooij, bakkerij 
Van der Heiden en bakkerij Bijl, ook heb ik nog bij 
winkelier Knijff gewerkt.
Bovendien is mijn moeder geboren in Benthuizen, 
Marie Bregman - de dochter van Janus Bregman 
of misschien beter bekend als Janus de Post uit de 
Kikkerbuurt. Mijn oma was een zus van de dames 
Smink (tante Mar, Aas en Han). Tante Mar was 
getrouwd met Jaap Vis, de fietsenmaker. Dit was een 
interessante man met veel verhalen en hobby’s, uren 
heb ik in zijn werkplaats aan de Schoolstraat gezeten.

Ik hoop dat mijn bestuurlijke ervaring en mijn 
(bescheiden) kennis van de historie van Benthuizen 
van toegevoegde waarde zal zijn in het bestuur van 
de Historische Kring Benthuizen.
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De proeven op de bovenmolen in 1950/1951, 
voorgeschiedenis
In 1928 was de bovenmolen dus voorzien van een 
schroefpomp met verticale as. De opzet was dat de 
pomp òf door wind, òf door de motor zou worden 
aangedreven. Voor de aandrijving van de pomp 
werden twee riemschijven gebruikt op de pompas. 
De pompas werd, met riemschijven en drijfriemen, 
door de koningsspil aangedreven. 
De elektrische motor was een draaistroommotor. 
Deze heeft de eigenschap dat hij, afhankelijk van het 
toerental, als motor en als generator kan werken. 
Wanneer het toerental precies overeenkomt met de 
netfrequentie van 50 hertz draait de machine 
in nullast. Wordt de machine belast (moet hij 
energie leveren) dan werkt hij als motor en daalt 
het toeren tal. Hij draait dan ‘ondersynchroon’. 
Wordt de machine aangedreven (energie krijgt 
toegevoerd) en stijgt het toerental, dan draait hij 
‘oversynchroon’. Hij werkt dan als generator. 
De toestanden kunnen naadloos in elkaar over 
gaan.

De elektrotechnicus H.A. Hoekstra, die in 
1928 bij de nieuwbouw was betrokken, had in 
1929 bij harde wind al eens beide drijfriemen 
gelijktijdig omgelegd. Vervolgens had hij de 
vang gelicht èn de motor ingeschakeld. Toen 
bleek dat de molen in staat was èn de pomp 
èn, oversynchroon, de motor aan te drijven. 
Die ging dus als generator werken en leverde 
elektrische energie terug aan het net. Toen al 
was dus gebleken dat de molen elektrische 
energie kon opwekken en leveren aan het net.
Het rapport dat daarover was gemaakt werd 
echter niet gepubliceerd.

De proef op de Benthuizer 
Bovenmolen met het opwekken van 
elektrische energie en tandembedrijf
Hiermee werd begonnen in 1949, dus kort 
na de Tweede Wereldoorlog en in de tijd dat 
steenkool schaars was. Het idee om met bestaande 
windmolens energie op te wekken en daarmee op 
andere energiedragers te besparen, sloeg daarom 
aan. Voor de proef werd de Benthuizer Bovenmolen 
gekozen. De voorzitter van de gevormde commissie 
was de heer F. Stokhuyzen. De proeven hadden een 
praktisch en een wetenschappelijk doel en werden 
financieel mogelijk gemaakt door TNO.

In 1947 gaf elektrotechnicus K. Zierfuss het 
rapport uit ‘Wat doen we met onze wind-energie’, 
gericht aan de Hollandsche Molen. Hierin gaf hij 
de mogelijkheid aan, een werktuig in een molen 
gelijktijdig door de wind en door een elektromotor 
te laten aandrijven, wanneer in de overbrenging 
een vrijloop-koppeling wordt ingebouwd. Ook is 
het mogelijk met het overschot aan windenergie de 
motor aan te drijven, waardoor die als generator 
gaat werken. Hij noemde dit tandembedrijf.
Zierfuss was overigens niet op de hoogte van de 
ervaring hierin van zijn collega Hoekstra.
De schets van de inrichting staat hieronder.

De molen moest ingrijpend gerestaureerd 
worden omdat hij de laatste jaren overwegend 
als motorgemaal had gewerkt. Er was wezenlijk 
achterstallig onderhoud ontstaan.
In de aanloopperiode naar de proef werden nog drie 
voorzieningen getroffen:
1  er werd een vrijloopkoppelling aangebracht om 

te voorkomen dat bij geringe wind de motor het 
wiekenkruis zou gaan aandrijven;

Proef Energieopwekking Benthuizer Bovenmolen,
deel II
Cor Boonstra, november 2013
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2  in de wieken werden remkleppen aangebracht 
om te voorkomen dat de molen ‘op hol’ zou 
slaan, wanneer het tegenkoppel zou wegvallen 
als bijvoorbeeld de verbinding met het elektrische 
net zou wegvallen;

3  in de as naar de pomp werd een klauwkoppeling 
aangebracht om elektrische energie met 
windkracht op te kunnen wekken, ook als er niet 
gemalen hoefde te worden.

Maar in feite was de molen, ook gezien de 
ervaringen in 1928, niet zo geschikt voor deze 
proef:
toerental van motor en wiekenkruis verschilden 
regelmatig teveel en ook de netaansluiting 
gaf groot energie- en spanningsverlies. De 
oorspronkelijke motor van 22 kW was namelijk in 
voorgaande jaren vervangen voor één van 52 kW 
om ook de Bent- en Delfpolder te kunnen bemalen.
Tijdens de proefperiode waren er regelmatig 
tegenslagen die extra voorzieningen nodig 
maakten.
De grootste tegenslag was, toen op 8 maart 1951 
een groot aantal kammen en staven in de kap het 
begaven. De reparatie duurde tot juni 1951. De 
remkleppen redden toen overigens de molen. 
Andere problemen waren zeilslijtage, de werking 
van de remkleppen, slijtage in de overbrenging. 
De definitieve proef begon in oktober 1950 en liep 
tot september 1951. Tijdens de proef moest de 
molenaar onder andere gegevens bijhouden:
-  van weer en wind en hoe de molen daar op 

reageerde
-  dagen dat de molen beschikbaar was en hoeveel 

dagen en uren op wind gedraaid werd en hoeveel 
daarvan gewerkt werd in tandem, uitsluitend 
voor malen en idem voor genereren

-  hoeveel energie er was geleverd door wind, in kWh: 
  rechtstreeks aan de pomp (geschat), in 

tandembedrijf aan de pomp en aan het net;
  rechtstreeks aan de generator, en het energie-

verbruik uit het net bij tandembedrijf.

Met verkregen metrologische gegevens had men 
uitgerekend wanneer de wind tandembedrijf en/
of generatorbedrijf mogelijk had gemaakt. Uit de 
registraties op de molen bleek dat dit nooit gehaald 
was. De opsteller gaf al aan dat de molenaar 
natuurlijk niet volle etmalen op de molen was en, 
als de molen in tandembedrijf werkte, natuurlijk 
allereerst de verantwoordelijkheid had voor de 
veilige werking van de molen, maar dat dit niet 
het grote verschil kon verklaren. Men had ook 
geconstateerd dat de molenaar tijdens de proef niet 
altijd volgens de instructie had gehandeld.

In het rapport worden dan nog verschillende 
berekeningen gedaan, deels uitgaand van 
veronderstellingen en schattingen, voordat men tot 
conclusies komt.

Allereerst constateert men dat het tandembedrijf 
en de resultaten daarvan vanzelfsprekend van 
toepassing zijn op alle typen windmolens. 
Overigens zonder dit te onderbouwen.
De meetgegevens en de berekeningen leveren 
de totale energieproduktie van de molen in 
windbedrijf, dus inclusief die voor het aandrijven 
van de pomp. Daarvan moet het eigen verbruik 
voor de pomp natuurlijk worden afgetrokken. 
Ze schrijven ook dat er geen kostenbegrotingen 
en rendementsberekeningen zijn gemaakt omdat 
die voor andere molens toch weer anders zouden 
uitvallen.
Persoonlijk vind ik het een absolute misser, dat er 
geen indikatie is van extra loonkosten, als er altijd 
een molenaar aanwezig moet zijn bij elektrische 
energieopwekking, al dan niet in tandembedrijf. Als 
molens uitsluitend als opwekker van elektrische 
energie werken en dus maximaal aan het net 
leveren, moet er altijd een molenaar zijn. Dat is 
vanzelfsprekend een grote kostenpost.

De samengevatte conclusies van de commissie waren :
I  Het tandembedrijf schaadt in geen enkel opzicht 

het molenbedrijf. Integendeel, daarbij wordt 
een zeer rustige gang van de molen verkregen, 
waarbij bovendien de arbeidswerking steeds op 
het gewenste aantal omwentelingen kan worden 
aangedreven.

II  De molen ontleent aan de wind een hoeveelheid 
energie, die per jaar op ten minste 34000 kWh kan    
worden gesteld, zulks bij normaal dagbedrijf van 
10 uur per werkdag en stilstand gedurende de 
zon- en feestdagen (door bepaalde voorzieningen 
zou dit nog op te voeren zijn tot 50000 kWh).

III  Gezien uit een oogpunt van ’s-lands economie 
betekent elke molen, werkend op de in dit 
rapport beschreven wijze, een besparing van 
ongeveer 18 ton goede kolen per jaar, d.i.  
–hetgeen nog belangrijker is- voor ons land een 
besparing van ongeveer ƒ 1000.- per jaar.

IV  Bij het streven tot behoud van de Hollandse 
windmolens zal met voordeel gebruik kunnen 
worden gemaakt van de hierbeschreven 
werkwijze om de molen elektriciteit te doen 
opwekken en in het openbare electriciteitsnet te 
doen leveren.

Aldus opgemaakt in November 1951, de Commissie 
o.l.v. F. Stokhuyzen.
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 Administratiekantoor W. Pos

Verkeersschool Bremmer b.v.

Aannemingsbedrĳ f Gräper b.v.

 Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Aannemersbedrĳ f Van der Meer 

C. van Mourik Holding b.v. - Moerkapelle

Pos-Kaart

G. B. Hĳ dra 

Jobarco b.v.

Kantoor Zaal

Ir. S. V. Khandekar b.v. 
Schoonmaakbedrĳ f Pos

Tuincentrum Van der Spek

Het tandembedrijf los van energieteruglevering 
verliep, zie conclusie I, overigens wèl bevredigend.
Naar mijn mening zijn de overige conclusies niet 
steeds erg realistisch en ik denk naar een positieve 
uitkomst toegeschreven.

Latere proeven op klassieke windmolens zijn 
eveneens overal mis gelopen. De langdurigste 
toepassing is geweest op de molen van Texel, maar 
ook die molen is intussen, omdat het volstrekt niet 
lonend bleek, weer geheel teruggebracht tot een 
werkende korenmolen. Waar deze molens, èn hun 
karakteristieken, in het verleden natuurlijk ook voor 
ontworpen waren!

Het is ook wel logisch: uit de natuurkunde weten 
we dat vermogen uit een energiebron evenredig is 
met het product van de massa en van snelheid in 
het kwadraat. Wind heeft op deze schaal nauwelijks 
massa en de snelheid stelt meestal ook niks voor. 
Bovendien is de beschikbaarheid erg wisselend en 
niet al te betrouwbaar.
Vraag het maar aan de molenaars van de Vereniging 
Benthuizer Molenaars.

Bronnen
- Archief Hoogheemraadschap Rijnland
-  Rapport omtrent de proefnemingen in de Benthuizer Molen 

betreffende Tandembedrijf en Electriciteitsopwekking,
uitg. De Hollandsche Molen

- website  De Hollandsche Molen

Op de foto: 
de afgeknotte bovenmolen in 2000.

Historische Kring Benthuizen ANBI - erkend
De Historische Kring Benthuizen, opgericht 1 februari 1988, is door de belastingdienst  aangewezen als een 
ANBI - instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI - instelling behoeft geen erfbelasting  of 
schenkingsbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI-instelling ontvangt.  Als een 
instelling door de belastingdienst is aangewezen als ANBI - instelling kan een donateur giften aan deze 
instelling van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor gestelde 
regels).
ANBI - instellingen moeten  hun gegevens op het internet publiceren. Voor de gegevens van de HKB kunt u 
naar onze website: http:www.historischekringbenthuizen.nl


