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Agenda

12 september 2015 Monumentendag.
  10 uur Opening tentoonstelling ‘Kunst in 

Beeld’ door mevr. Spruitenburg-Gorissen.
23 oktober 2015  Lezing.
19 december 2015  Oudheidkamer en Winkel van Sinkel in 

Kerstfeer.
15 januari 2016  Nieuwjaars receptie en power-point 

presentatie.

Open Monumentendag 2015, in het 
weekend van 12 en 13 september, staat 
in het teken van Kunst & Ambacht. 

Bezoekers kunnen tijdens deze 29ste editie van het evenement 
een breed aanbod aan monumenten bezichtigen, met 
aandacht voor vakmanschap, het (restauratie)ambacht en 
moderne toepassingen. Ook schilders, beeldhouwers, musici, 
theatermakers en andere kunstenaars vertonen hun kunsten 
tijdens Open Monumentendag 2015. 
In het kader van het thema Kunst & Ambacht wordt dit jaar 
samengewerkt met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
en Immaterieel Erfgoed (VIE).
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kunst en ambacht
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Als u dit stukje leest dan is het moment al weer 
bijna aangebroken voor de jaarlijkse open-
monumentendag (mooi woord voor scrabble!). 
Ik hoop dat u dit leest voor die dag, want ‘kunst 
en ambacht’ is dit jaar namelijk het thema. 
Niemand minder dan onze oud-Benthuizenaar Ria 
Spruitenburg exposeert haar kunstvoorwerpen. 
In dit Turfje kunt u over haar lezen. En zoals altijd 
zullen er rond de oudheidkamer extra activiteiten 
plaatsvinden om deze dag een extra accent te geven. 
We hopen op een mooie dag.

Het thema ‘kunst en ambacht’
Het werkende volk van Nederland en zeker in 
Benthuizen, had meer met ambacht op dan met 
kunst. Gelukkig (vind ik) is dit veranderd en wij 
vinden het ook belangrijk dat mensen zich creatief 
kunnen uiten en zo hun kunstwerken maken. Maar 
dat werd eigenlijk al gedaan met het uitvoeren van 
een ambacht. Hoe kunstig zijn hekwerken gesmeed. 
Prachtige krullen of letters, soms complete 
woorden, werden op de hekken gesmeed. Welk huis 
was recht toe recht aan gebouwd? Zelfs bij gewone 
oude arbeidershuisjes zie je dat er met de stenen 
en het metselwerk fantasie is gebruikt. Gelukkig 
zien we dit weer vaker in de huidige bouw terug. 
Het hoeft niet alleen glad en strak. Ook in de 
huizen werd er veel aandacht aan betimmering 
en stukadoorswerk besteed. Hoe kunstig 
zijn de plafonds versierd met fraaie rozetten. 
In de huizen van de rijkere mensen vind je 
prachtige plafondschilderingen. Wanneer we 
rondkijken in Benthuizen, zien wij hier en 
daar nog wel, dat huizen uitvoerig bewerkt 
worden. (Zie Dorpsstraat 20, de voormalige 
dokterswoning, ook nr. 22!). Bij enkele 
boerderijen is het dak zeer fraai afgewerkt. 
Ik denk dat die mooie randen door een soort 
figuurzagen zijn ontstaan. 
(Zie Jan-Tine Hoeve aan de 
Hoogeveenseweg nr. 71).

Verder kunt u in 
het Turfje over een 
ambachtsman lezen. 
Hoe hij met zijn 
gereedschap het hout 
heel kunstig wist te 
bewerken. Wanneer u dit 
artikel leest zegt u natuurlijk: 
“o ja… hij!”

De afgelopen weken was het rustig qua activiteiten. 
In de zomer is dit vaak het geval. Gelukkig kunnen 
we altijd wel in de winkel terecht voor iets lekkers, 
op de zaterdagmiddagen gezellig een kopje koffie 
komen drinken in de oudheidkamer of bij mooi 
weer op het molenplein. Als vereniging zijn wij 
blij met steeds weer de hulp van de vrijwilligers 
die dit alles mogelijk maken. Laat ik niet vergeten 
de boottocht te noemen, want deze heeft ook weer 
plaatsgevonden en is heel populair, in no time 
waren alle plaatsen bezet. Ik hoor dat het altijd heel 
gezellig is!

In de herfst wordt de ledenavond gehouden. De 
datum is 23 oktober. Er zal die avond een lezing 
worden gehouden. Over het onderwerp wordt u op 
een later tijdstip geïnformeerd.

U ziet, er is weer een vol programma, ook qua 
activiteiten van de vereniging. Het bestuur van 
de HKB is wel klein geworden. Op de leden-
vergadering van april jl. hebben wij van twee 
bestuurs leden afscheid genomen. U begrijpt, wij zijn 
naarstig op zoek naar versterking. Hebt u tijd en 
zin, u bent hartelijk welkom. Kent u iemand, die wel 
gevraagd kan worden, meldt het ons.

In andere werkgroepen zijn gelukkig 
geen lege plaatsen gekomen en wordt er 
steeds van alles geregeld en verzorgd.

Zo ook de redactie van het 
Turfje. Het is hen dit keer 

weer gelukt een aantal 
leuke onderwerpen te 

vinden en interessante 
personen te interviewen. 
Het is voor ons altijd 

fijn om te horen hoe goed 
het Turfje gelezen wordt. 

Hierdoor moeten wij wel eens een 
reeds geplaatst artikel uitdiepen, 

aanvullen en toelichten. 

Wij wensen u ook 
deze keer 
weer veel 
leesplezier. 

Ria Spruitenburg 
exposeert haar 

kunstvoorwerpen.

Van het Bestuur van de Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Jaap (Sik) Bregman was goed bevriend met de toen 
plaatselijke huisarts dr. Huisman en zij schaakten 
vaak samen. Dr. Huisman was een zeer bekwaam 
schaker en Jaap kon dan ook geen enkele keer 
van hem winnen. Daarom ontstond in Benthuizen 
het idee om een schaakvereniging op te richten. 
Jaap kende wel schakers in het dorp en zou een 
avond uitschrijven om te kijken of hier voldoende 
belangstelling voor was.

25 maart 1949 was de oprichtingsvergadering in 
de bovenzaal van café de Zwaan. De opkomst was 
boven verwachting en de vereniging ‘Schaakclub 
Benthuizen’ werd opgericht. Die avond gaven 
zich al meteen 26 personen op als lid.Na het 
vastleggen van dit besluit nam Burgemeester 
Steenbakker Marlyon Loysen het woord. Hij prees 
de oprichting van deze vereniging in ons dorp 
en wees op de krachten en de waarde van het 
schaak spel en aanvaardde het hem aangeboden 
erevoorzitterschap. 

Er werd besloten om de schaakstukken aan te schaffen 
en de borden zelf te vervaardigen door huisvlijt. 
Men ging voortvarend van start en vanaf mei werd 
er in groepsverband geoefend met het nieuwe 
materiaal. Er werd een lijst gemaakt waarop de 
onderlinge resultaten werden genoteerd en zo 
ontstond er een lijst van spelers naar sterkte. Daarna 
werden er groepen geformeerd.

Het bestaande noodcomité werd vervangen door 
een gekozen bestuur waarin de funtie’s als volgt 
werden verdeeld:
dr. G. Huisman voorzitter
A.H. Joustra secretaris-penningmeester
G. Pos wedstrijdleider
A.H. Rensink algemeen-adjunkt
Jac. Bregman Pz. commissaris materiaal

In oktober 1949 werd een propaganda-avond 
gehouden. Daar speelde dr. Huisman een 
simultaan wedstrijd tegen leden, donateurs en alle 
andere belangstellenden. Men moest wel zelf een 
schaakbord en stukken meebrengen. 
Omdat de schrijver van dit artikel vanaf het begin 
lid was, kreeg deze de opdracht om het schaakspel 
onder de jeugd te promoten en om ze lid van de 
vereniging te maken. Dat lukte aardig want er was 
genoeg animo. De jeugdige spelers die lid werden, 
waren o.a.: Thijs Steenwijk, Jan Brouwer, Marcus 
Pos Gz, Joop van der Sterre, Leen Korbijn Jz, Leen 
Korbijn Az en Piet Pos die als elfjarige al met het 
tweede tiental in de competitie speelde. Volgens 
dr. De Leeuw een talent.
11 november 1949 werd er in de Nieuwe Leidsche 
Courant al over een derde tiental geschreven. Het 
ledenaantal was dus al boven de 30 en er werd flink 
geoefend.

Een schaakclub in Benthuizen met een kort bestaan
Door de schaakprestaties van Max Euwe, hij was wereldkampioen van 1935 tot 1937, kwam het 
schaken sterk in de belangstelling te staan. Van ongeveer 1920 tot in de jaren vijftig was hij de 
sterkste Nederlandse schaker en schreef hij vele schaakboeken, ook voor beginners. Er werden 
voor en na de Tweede Wereldoorlog vele schaakverenigingen opgericht in Nederland, dus ook in 
Benthuizen.

Marcus Pos

Bij dit artikel enkele krantenknipsels uit Het Leidsch Dagblad en 
De Nieuwe Leidsche Courant.

Dr. Huisman poseert trots bij zijn nieuwe auto van het merk Nash.
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Het was wel opvallend dat 
de leden uit alle lagen van 
de bevolking kwamen, zoals 
landbouwers, doktoren, 
winkeliers, landarbeiders, 
politieagenten, hoofdonderwijzers 
en veel nog studerende jongeren. 
De grote leider en beste speler van 
de schaakclub, dr. Huisman, werd 
per 15 september 1950 benoemd 
als plaatsvervangend directeur 
van de neurologische kliniek te 
Heerlen. Dit was voor Benthuizen 
en de omtrek een aderlating want 
hij stond bekend als een zeer 
bekwaam en kundig geneesheer. 
Dus niet alleen voor de schaakclub 
een verlies.
Er moest een nieuwe voorzitter 
komen. Tot grote opluchting 
was zijn opvolger dr. De Leeuw, 
ook een goed schaker, die hem 
opvolgde als voorzitter.
De eerste daad van de nieuwe 
voorzitter was een simultaan 
wedstrijd spelen tegen een tiental 
leden. Hij won negen partijen en 
verloor alleen van G. Pos, waarmee 
hij zijn visitekaartje als zeer sterke 
speler af gaf.

Toen de dorpsveldwachter 
Pirovano vertrok uit Benthuizen 
en daarom zijn lidmaatschap 
beëindigde, nam zijn opvolger 
dhr. Kik direct zijn plaats in als lid 
van de vereniging.
December 1950 werd in de 
ledenvergadering besloten tien 
wedstrijdklokken aan te schaffen.
Want de vereniging was dankzij 
een gulle gift van het Prins 
Bernhardfonds draagkrachtig 
genoeg om deze aan te schaffen. 
Deze klokken zullen volgens 
de voorzitter het animo bij de 
leden vergroten en hopelijk het 
spelpeil naar een hoger niveau 
tillen. Bovendien zijn de klokken verplicht om 
competitiewedstrijden te mogen spelen. Tevens 
werd besloten om zelf een wedstrijdbord te 
vervaardigen omdat dr. De Leeuw voornemens was 
om theorielessen te gaan geven. Er werd een kleine 
bibliotheek van schaakliteratuur geopend, welke 
boeken men kon lenen tegen een kleine vergoeding. 

Men ging verder met onderlinge 
wedstrijden om zo de tientallen te 
vormen naar sterkte. Dus nummer 
één van het eerste tiental was de 
beste schaker.
In 1952 werd al besloten om 
met twee tientallen uit te komen 
in de competitie van de Leidse 
schaakbond.
15-12-1952. Simultaanwedstrijd 
tegen de Leidse schaker Jerrij 
Beij. Dhr. Beij nam het op tegen 
14 schakers, won elf partijen 
en speelde twee maal remise. 
Dorpsveldwachter Kik toonde zijn 
gezag en zorgde voor de enige 
verliespartij van de Leidenaar. 
Dokter De Leeuw en Marcus Pos 
Gz. speelden remise.
6-1-1953. Competitiewedstrijd 
tegen het 2e tiental van Vrienden-
schaar werd met 7-3 gewonnen.
De Nieuwe Leidse Courant schreef 
in haar blad: “het zou ons niet 
verwonderen als de volgelingen 
van dr. De Leeuw kampioen 
zouden worden”. 
Wanneer het tweede tiental een 
wedstrijd bij de tegenpartij moest 
spelen, dan ging het vervoer met 
het tiental naar bijvoorbeeld Ter 
Aar met de vrachtauto van Willem 
de Ruiter (hij speelde ook in het 
tweede tiental). De veebak werd 
eerst grondig gereinigd, de klep 
ging open en men nam plaats op 
de veilingkisten en de klep ging 
weer dicht. Zo ging men naar Ter 
Aar en na de wedstrijd weer terug.

Maar ondanks de vele activiteiten 
is er na 1954 weinig meer bekend 
over schaakbijeenkomsten.
De televisie ging uitzenden, de 
jongelui gingen naar avondscholen 
en er moest hard gewerkt worden.
In 1955 vertrok voorzitter dr. De 
Leeuw uit Benthuizen, het is niet 

bekend wie hem opvolgde.
En niemand weet waar het archief is gebleven.
Wel is achterhaald dat de wedstrijdklokken zijn 
uitgeleend aan de schaakclub van Boskoop.

Het werd een slapende vereniging die tot op heden 
niet meer wakker geworden is.
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In het decembernummer van het Turfje hoorden 
wij dat Olivier in maart 1935 niet met verlof 
mocht vanwege de onrustige oorlogssituatie en de 
bezetting van het Rijnland. De extra diensttijd werd 
niet in ledigheid doorgebracht. Wielrijder Bij de 
Vaate werd kanonnier! Bij de Vaate: “De legerleiding 
had wel in de gaten dat je met een regiment wiel-
rijders niet zoveel zou kunnen uitrichten tegen 
tanks. Daarom moesten er kanonnen komen. Ik 
werd opgeleid als schutter.”
Het Nederlandse leger had in die tijd nog geen 
tanks. Bij de Vaate: “Ons leger had één tank. 
Die was buitgemaakt in 14-18, toen een Duitse 
tankbestuurder per ongeluk met zijn voertuig 
Nederlands grondgebied had overschreden. Met die 
tank werden in Nederland allerlei demonstraties 
gehouden. Zo liet men zien dat een tank in de 
modder zou wegzakken en door water zou worden 
tegengehouden. Dat was een grote misvatting.”

Oproep
Aan het eind van de zomer van 1938 is Olivier bij 
Van der Maas bezig met de aardappeloogst. “We 
deden dat met z’n tweeën. Adriaan Voorwinden en 
ik. Rooien deed je toen nog met de hand. Ik zorgde 
voor de administratie en de afrekeningen van de 
gewerkte uren. Die morgen om een uur of vijf zagen 
en hoorden we veel vliegtuigen. Omdat ik wist dat 
ik opgeroepen kon worden gaf ik mijn 
papieren en afrekeningen aan Adriaan 
voor het geval dat ik plotseling zou 
moeten vertrekken. Hij wilde dat eerst 
helemaal niet. Hij kon niet geloven 
dat er oorlog zou komen. Daarin was 
hij niet de enige. Dat dachten er velen 
in ons land. Maar na enig aandringen 
pakte hij het boeltje aan. En net als we 
weer aan het werk zijn, zien we een 
grote stofwolk opdoemen. Dat was 
een auto met daarin de boer, 
Jan-Kees van der Maas en de 
burgemeester Warnaar van 
Hazerswoude. Zij kwamen mij zeggen 
dat ik zo snel mogelijk naar mijn 
oproepplaats moest, die in de door 
de burgemeester gebrachte ‘geheime’ 
brief stond.”

Omdat de eerste bus pas om 10.00 uur uit 
Benthuizen zou vertrekken bracht de burgemeester 
Olivier om zes uur ‘s morgens naar het station 
in Leiden. Er reden ook nog een paar jongens uit 
Hazerswoude mee.
Bij de Vaate: “Dat we heelhuids aankwamen 
was een wonder. De burgemeester reed als een 
dwaas. Hij nam voorrang waar hij het niet had, 
maar volgens de burgervader was er haast bij. We 
kwamen aan bij het station en moesten toen tot 
11.00 uur wachten op de militaire trein!”
De reis ging eerst naar Utrecht. Van daar ging het 
naar ’s-Hertogenbosch. De soldaten hadden echter 
de hele dag nog geen eten of drinken gekregen. Pas 
om half twaalf ’s avonds konden ze ergens op de 
veiling bananen kopen. En er kwam erwtensoep 
van een keukenwagen van het leger. Volgens Bij de 
Vaate was het: “Erwtensoep met twee erwten.” De 
nacht werd buiten op stro doorgebracht. Er was niet 
genoeg plaats in het gebouw.
De volgende dag begon om 5 uur de reveille. Daar 
kwam ook de boodschap dat de fietsen voor het 
wielrijdersregiment nog niet in orde waren. Bij de 
Vaate: “Om slijtage tegen te gaan werden de rubber 
banden van de fietsen in de opslag eraf gehaald. Die 
moesten er natuurlijk nu weer om. Met tien man 
zijn we de hele dag bezig geweest om de fietsen 
weer in orde te maken. 

De belevenissen van de heer O. Bij de Vaate
Zoals beloofd kunnen de lezers van de Benthuizer Turfjes verder meeleven met de wederwaardigheden 
van Olivier Bij de Vaate. Sinds zondag 26 juli is hij de tweede honderdjarige in Benthuizen. De 
Historische Kring wil hem met zijn honderdste verjaardag nog van harte feliciteren!

Anneke Bregman - de Groot

Onderhoud van het rollend materieel werd natuurlijk uitgevoerd in eigen beheer.
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Ons regiment werd weer op de trein gezet naar 
‘elders’. Uit veiligheidsoverwegingen mochten wij 
niet weten waar we heen reisden. ’s Avonds bleek dat 
we in Apeldoorn aan de Schoolstraat waren gelegerd. 
Wij waren ingedeeld bij de grens bewaking.” 
De dagen werden niet in ledigheid doorgebracht, 
ondanks dat er weinig materieel voorhanden was.
Bij de Vaate: “Alle dagen werd er geoefend. We hadden 
vier mitrailleurs (M-14), waarvan twee defect!”
Na ruim een week werden de opgeroepen soldaten 
weer naar huis gestuurd. Chamberlain was bij 
Hitler op bezoek geweest en kwam terug met de 
optimistische woorden dat er geen oorlog zou komen.

1939
Opnieuw werkte Olivier bij Van der Maas. Hij had 
het er best naar zijn zin. “Ik was daar stalknecht, ik 
zorgde voor het voer en voor de paarden. Melken 
hoefde ik niet, gelukkig maar, want daar had ik 
een hekel aan.” Op een zaterdagmiddag voor 
Pasen kwam er weer een brief met een oproep 
voor Olivier. “Mijn vader kwam deze keer de brief 
brengen. De precieze dag wist je niet van tevoren, 
je moest alleen paraat staan. De dinsdag na Pasen 
kwam de dorpsveldwachter om half vier ’s morgens 
aan de deur. Ik moest weer naar de kazerne. Ik ben 
nog een tandenborstel gaan kopen bij tante Antje 
Pos en daarna om half tien op de bus gestapt.”
De mobilisatie was nu veel beter georganiseerd 
dan de vorige keer. Bij de Vaate: “De reis ging 
voorspoedig en alles was nu goed geregeld. Om half 
vier ‘s middags waren we al op de goede plaats in 
de school in Apeldoorn.” 

Naast oefenen 
bleef er genoeg 
tijd over voor 
andere dingen. 
“We zaten vaak 
te vissen in 
het kanaal van 
Apeldoorn. Ik 
ging ook vaak 
fietsen. Ik was 
nog nooit op de 
Veluwe geweest 
en vond het 
er prachtig! 
Het leek wel 
vakantie. Op 
zondag gingen 
we naar de kerk. 

Dan werden we vaak uitgenodigd om de rest van de 
dag door te brengen bij families.”

Verlof
Het was in die jaren nog mogelijk om een vervanger 
(remplaçant) te zoeken voor de dienst en zelf een 
‘werkverlof’ aan te vragen. Dat leek Olivier ook 
wel wat. “Mijn vader teelde in die tijd erwten en 
kon hulp goed gebruiken. Ik heb toen een formulier 
ingevuld. Mijn kapitein heeft de dorpsveldwachter 
nog op onderzoek gestuurd bij mijn moeder. 
Alles was in orde en zo kreeg ik veertien dagen 
werkverlof.” Hij kreeg de smaak van het verlof te 
pakken. Bij de Vaate: “Jan Voets had me gevraagd en 
ik wilde graag bij hem werken, dus heb ik opnieuw 
een formulier ingevuld. Na toestemming ging ik aan 
de slag bij Voets. Later dat jaar kreeg ik groot verlof.” 
De datum is Bij de Vaate nog niet vergeten, “Het was 
op 5 augustus, prinses Irene was die dag geboren.”

Mobilisatie
In augustus van dat jaar kwam er opnieuw een 
oproep voor Olivier Bij de Vaate. Hij moest zich 
twee keer komen melden in Apeldoorn. Twee 
weken in januari en nog eens twee weken in 
april van het jaar 1940. Later werd hij geplaatst in 
Oirschot. De soldaten gingen op patrouille langs 
de grens. “We mochten met nog geen wiel over de 
grens komen, want dan schonden wij die grens.” De 
Duitsers stonden aan hun kant van de grens. “Wij 
zeiden gewoon ‘goede morgen’ en zij antwoordden 
dan met ‘Grüß Gott’. Om ze te plagen riepen we 
ook wel: ‘Good morning’ ”, lacht Bij de Vaate. 

Het niet meer 
bestaande woonhuis 
van Olivier in het 
Westeinde in 
Hazerswoude.
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Oorlog en razzia
Geloofden de soldaten dat de Duitsers Nederland 
zouden aanvallen? Bij de Vaate: “O nee, wij dachten 
dat we net als in de Eerste Wereldoorlog neutraal 
zouden blijven. Dat was ook geen wonder. Want 
negen(!) keer stonden we paraat en was het vals 
alarm. Toen op 10 mei de Duitsers echt kwamen 
waren we echt verrast.”
Over de oorlogsdagen heeft Bij de Vaate minutieus 
een dagboek bijgehouden. In één van de eerdere 
uitgaven van de Turfjes kunt u 
dat lezen. Hij vertelt nog over 
razzia’s die de Duitse soldaten 
soms hielden, op zoek naar 
onder duikers.
Tijdens de oorlogsjaren is Olivier 
tijdens een razzia ternauwernood 
ontsnapt aan gevangenneming. 
“Mijn zus Pietje en ik zaten ’s 
morgens vroeg thee te drinken 
toen zij plotseling allemaal 
Duitse soldaten zag fietsen op 
de Westzijdeweg. We begrepen 
meteen dat het niet goed zat. Wij 
hadden voor zulke noodgevallen 
een schuilplaats onder de vloer 
gemaakt. Dus ik dook onder de 
vloer. Pietje deed snel het luik weer 
dicht, het vloerkleed er overheen 
en zette de tafel er weer op. De 
Duitsers hebben me niet gevonden. 
Tijdens die razzia is Fleur 
Groenendijk toen wel opgepakt.”

Verkering en 
klokken
In 1942 kreeg 
Olivier verkering 
met Marina 
Leendertse. 
“We deden 
rustig aan, 
want trouwen 
ging voorlopig 
toch niet.” Het 
was dan ook al 
1948 voordat zij 
trouwden.
Omdat je 
’s avonds 
de deur niet 
uitmocht, begon 

Olivier met allerlei cursussen. Onder andere over 
de landbouw. “Ik had van Jan Voets 6 bunder grond 
gehuurd. Ik was nu eigen tuinder. En daardoor was 
ik meteen vrijgesteld van de arbeidsdienst van de 
Duitsers.” Met veel waardering spreekt Bij de Vaate 
over Jan Voets. “Ik heb veel aan hem te danken.”
Door de woningnood ging het echtpaar Bij de Vaate 
/Leendertse inwonen bij vader en moeder Bij de 
Vaate. Pas in 1956 betrokken zij een eigen woning. 
Daar kregen zij vier kinderen, drie jongens en een 

dochter. “Wij kochten het huis 
van Wim Slootweg aan het 
Westeinde.”
Langzamerhand ging Olivier 
zich meer richten op het 
repareren van klokken. Eerst 
had ik twee jongens in de tuin 
aan het werk en zat ik zelf in de 
schuur klokken te herstellen. Ik 
vond de techniek erg interessant. 
Van een oude klokkenmaker 
uit Hazerswoude kreeg ik de 
tip om me te abonneren op een 
vakblad: Christiaan Huygens. 
“Daar heb ik veel uit geleerd. 
Later ben ik stage gaan lopen bij 
klokkenmaker Stelter in Leiden.” 
Na enkele jaren begon Olivier 
Bij de Vaate als zelfstandig 
klokkenmaker. Veel Benthuizer 
klokken en horloges zijn in 
al die jaren door zijn handen 
gegaan.

fotobijschrift

Het ouderlijk huis 
van Olivier aan de 
Westzijdeweg in 
Hazerswoude.

Olivier  ̃  Marina 1948
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Ria werd op 20 augustus 1950 geboren. Zij was de 
eerste in het gezin van Hermanus Spruitenburg en 
Hendrika Gorissen. Zij kreeg de mooie naam Maria. 
Oeps, zo’n naam bij de protestanten. In 1950 
was dat nog bijzonder. Ria had geluk met deze 
naam. Zij groeide voorspoedig op. Als peuter is 
zij gaan wonen in het voormalig gemeentehuis 
tegenover de Hervormde Kerk. Al gauw 
werd zij vriendin met haar leeftijdsgenoot 
Mieke Boevé, de dochter van de koster Boevé, 
die tegenover Ria woonde. In dat huis heeft 
Ria zo’n 8 jaar gewoond waarna het gezin 
Spruitenburg naar de Dijk verhuisde. De familie 
groeide uit tot een gezin met zes kinderen.

Toen de schooljaren aanbraken gingen Ria en 
Mieke lange tijd eerst samen naar de kleuterschool. 
Omdat de ‘lagere’ school destijds nog in april van 
schooljaar wisselde, moest het tweetal uit elkaar; 
Mieke is een paar maanden ouder en verwisselde 
dus eerder de kleuterschool voor de lagere school. 

In september van dat jaar kwam de grote omslag op 
de scholen want toen werd het schooljaar voortaan 
in september gestart. En Ria, net zes jaar geworden, 

ging naar de ‘grote school’.
Ik weet het nog als de dag 
van gisteren dat zij de klas 
binnenkwam. Ik was net 
als Mieke ook in april naar 
de lagere school gegaan. 
Ria droeg een witte jurk 
met stippen met op haar 
rug een enorme strik. Ook 
in haar haar zat een grote 
strik, wit met stippen. Zij 
kwam voor mij te zitten met 
die strik…wat een ding, 
iedere keer op mijn bank. 

Hoe word je kunstenaar?
Onze oud-plaatsgenoot Ria Spruitenburg is na haar eerste werkzame leven gaan werken aan 
kunst. Hoe dat is gegaan en wie zij is, kunt u hieronder lezen.

Marjolijn van der Haven - Verweij

Boven: Ria met strik, maar niet de 
strik van haar eerste schooldag.

Links: het gezin Spruitenburg, op deze foto nog niet kompleet, 
hier met drie in plaats van zes kinderen.
Onder: de drie vriendinnen met Ria in het midden.
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Deze eerste kennismaking die ik niet gemakkelijk 
vond, heeft niet kunnen verhinderen dat we 
vriendinnen zijn geworden. Ik was al vriendin met 
Riny Slootmaker en Mieke Boevé en Ria kwam 
daarbij. We zijn tot ver op de mulo vriendinnen 
gebleven. En na een hele lange tijd zonder contact, 
heeft een reünie ertoe geleid, dat we de draad weer 
opgepakt hebben, elkaar regelmatig opzoeken en 
een echte vriendinnendag hebben, waar we net als 
vroeger enorm veel lachen, want dat deden wij. 
Op mijn rapport stond: “praat een beetje teveel.” 
Ik geloof dat het bij de anderen ook in dergelijke 
bewoordingen werd aangegeven dat wij wel erg 
veel kletsten met elkaar, en dat al in de eerste klas. 
Het werden leuke gezellige jaren waar we volop 
bezig waren met rekenen en zo netjes mogelijk 
schrijven met een pen, die je moest indopen in een 
inktpot. Wat waren wij blij dat we in de zesde klas 
een balpen kregen. En na het krabbelen in de eerste 
jaren, moest je met potlood en liniaal vanaf een 
voorbeeld een tekening zien te maken. Ria’s talent 
was toen nog niet op de voorgrond.

Na de mulo ging Ria aan het werk op het 
laboratorium van de boterfabriek van Brinkers. 
Naast het werk deed zij een opleiding om de juiste 
vaardigheden voor het lab te gaan beheersen. 
Eerst met de fiets naar Zoetermeer (daar stond de 
fabriek) en toen er genoeg gespaard was werd het 
een Mobylette. Werken vond Ria erg leuk, maar zij 

wist ook haar vrije tijd goed in te vullen. Niet met 
een schilderskwast of homp klei. Nog steeds had dat 
haar interesse niet echt. Maar knutselen en met naald 
en draad van alles maken ging haar goed af. Mieke, 
die nog steeds bevriend was met Ria, zag dat wel en 
vroeg haar mee te helpen op de meisjesclub van de 
kerk. Zo heeft ieder meisje die op de club kwam dan 
ook een tas leren macrameeën. En er werd nog veel 
meer gemaakt. Ria had altijd wel een idee.
Werken, de club, het was allemaal leuk, maar Ria 
werd ouder en ontmoette op een dag haar Johan. 
Ze werd verliefd en de verliefdheid ging over in 
ware liefde en zo volgde een verkeringstijd die 
een zeer druk leven gaf, want Johan woonde in de 
buurt van Apeldoorn, namelijk in Vaasen. Als je 
daar elke twee weken naar toe moet geeft dit veel 
drukte. Maar een zeer aangename drukte, want wat 
is er fijner dan verliefd zijn en verkering hebben. 
Doordat Johan uit een heel andere omgeving kwam 
ging er voor Ria een nieuwe wereld open en een 
ander leven brak aan. De Gelderse krentenmikken 
waren best wel te eten maar er was ook nog één of 

andere pap en hoe die 
samengesteld was… 
echt vreemd. Het werd 
niet bepaald haar 
lievelingskost. Toch 
heeft dit haar er niet 
van weerhouden om 
haar man te volgen. 
Op 18 december 1974 
gaven Ria en Johan 
elkaar het jawoord 
in het gemeentehuis 
van Benthuizen. 
Hun huwelijk werd 
kerkelijk bevestigd in 
de Hervormde Kerk 
waar heel veel jonge 
dames aanwezig 
waren, die allemaal bij 
dit gebeuren van hun 
‘leidster’ aanwezig 
wilden zijn. Misschien 
hadden zij allemaal 
wel hun macramétas 
meegenomen?!

Ria ging in Vaassen wonen. Dat was een hele 
overgang, want daar iedere dag zijn, is toch wel 
iets anders dan verkering hebben. Je hebt afscheid 
genomen van het laboratorium en bent in je 
keukentje bezig met van alles te bereiden, waar 
manlief van kan genieten, wanneer hij thuiskomt 
van zijn werk. 

Ria aan het werk in haar atelier.
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Dat is het dan, maar Ria ging niet zitten 
afwachten. Ze ging tennissen en maakte zo nieuwe 
vriendinnen. In huis kwamen allerlei leuke knutsels 
want daar was ook tijd voor totdat… een klein 
mannetje het leven ging beheersen van Ria en 
Johan. Wat waren ze druk met hun kleine Remco die 
na verloop van tijd een zusje kreeg: Marjolein. (Mijn 
naam was zij natuurlijk niet vergeten!)
Baby’s worden peuters en toen… bij de peuter-
speelzaal was een groot lokaal, waar mensen bijeen 
kwamen om te schilderen. Al gauw was mama 
Slijkhuis ook in dat lokaal te vinden. Zodra ze dit 
gezien had wist zij: “Dit wil ik ook.” En dat lukte 
bijzonder goed. Haar eerste schilderij werd met 
de techniek ‘aquarel’ gedaan. En vele volgden. Op 
allerlei manieren was zij met verf en kwast bezig. 
Ze genoot van de eerste tot de laatste streek op het 
doek.

Intussen was het gezin Slijkhuis naar een mooie 
woning verhuisd met een hele grote tuin. En 
het huis was zo groot dat er voor Ria een atelier 
ingericht kon worden. Naast het schilderen leefde 
zij zich ook uit in de tuin. Samen met Johan had 
zij deze tuin prachtig aangelegd en elk jaar weer 
groeide en bloeide er van alles. Menig boeket of 
bloem werd op het doek verwerkt tot een heel mooi 
schilderij.

Naast het schilderen kreeg zij meer en meer 
interesse in boetseren en beeldhouwen. Het begon 
met speksteen. Zij maakte menig fraai beeld, maar 
dat was niet voldoende, Ria ging beeldhouwen. 
Zij werd lid van ‘De Pretentielozen,’ een groep 
kunstenaars in Apeldoorn. Daar heeft zij de 
technieken geleerd en hoe ze met het gereedschap 
het beste resultaat krijgt. Wanneer we dan bij haar 
kwamen stond er een prachtig beeld in de tuin of 
ergens gewoon in een hoekje in huis. Het was haar 
lust en haar leven. Johan had een mooie ruimte 
getimmerd in de tuin waar Ria haar stenen kon 
bewerken, want behalve de hamer en de beitel, 
maakt vooral het schuurwerk het beeld mooi. Zij 
koos voor deze afwerking bij haar meeste beelden, 
maar er zijn ook beelden waar dit bijna of helemaal 
niet gedaan is.
Naast de mooie ruimte om haar stenen te bewerken, 
maakte Johan de sokkels waar de beelden op 
geplaatst werden wanneer zij af waren. Het werd 
hierdoor een prachtig geheel en zo’n beeld komt 
dan schitterend uit.
Helaas komt er de laatste twee jaar niet veel van 
het beeldhouwen. Een hernia gevolgd door rugpijn 
maakte dit werk te zwaar voor haar. Nou ja, als 
beeldhouwen niet meer kan, dan ga je toch gewoon 

met klei boetseren. Ook kwamen er hele mooie 
creaties van keramiek uit haar handen.
De laatste tijd maakt zij bijna geen gebruik meer 
van het penseel of de kwast, maar haar werk bestaat 
voornamelijk uit boetseren en keramiek.

Ria is een kunstenaar pur sang. Het ene werk is nog 
mooier dan het andere en, het allermooiste is dat zij 
het niet alleen voor zichzelf doet. Wij, vriendinnen, 
krijgen bij een bijzondere gebeurtenis mooie 
voorwerpen die zij dan speciaal voor je maakt. En 
niet alleen wij. Het mooie is dat Ria zich hier niet op 
laat voorstaan. Wanneer je zo’n mooi cadeau krijgt 
is het: “ik dacht, dit zal jij wel leuk vinden,” en dan 
is precies jouw leven of hobby erin uitgebeeld. Knap 
en ontroerend.

Op monumentendag start een tentoonstelling van 
Ria. Op aandringen van haar vriendinnen heeft 
ze hier in toegestemd, want zomaar haar werk 
tentoonstellen was toch wel een beetje teveel 
aandacht. Bij de selectie viel er heel veel te kiezen. 
Zoveel mooie dingen, wat stel je tentoon. Samen 
met Johan heeft zij de selectie gemaakt. Een hele 
mooie!

De laatste hand wordt gelegd…
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Arie van der Linde, een man van ‘ambacht’
Kleinzoon Aad vertelt: Wat ik van mijn opa weet is door de verhalen van vader Cornelis van der 
Linde en tante Neeltje. Zelf heb ik hem niet gekend want hij is al op 47 jarige leeftijd overleden.

Door Aad van der Linde    Arie van der Linden in zijn jonge jaren.

Wie was Arie van der Linde (1878-
1925)? Hij was de jongste zoon 
van Jacob van der Linde en 
Neeltje Buis. ( Neeltje is uit de 
familie Buijs van de slagers van 
Benthuizen. Maar er zijn vaak 
“verschrijvingen” geweest 
en daarom werd haar naam 
Buis) Een boerendochter uit 
de Hoogeveen. Hoogeveen 
was toen nog een zelfstandige 
gemeente. Jacob en Neeltje 
kregen 4 kinderen. De jongste, 
Arie, werd naar de familie Buis 
vernoemd. Moeder was aan de 
beurt van vernoemen. Ik ben ook 
op die manier vernoemd naar opa 
Arie, dat werd Aad.

Zowel de familie Van der Linde als de 
familie Buis was niet onbemiddeld. Overgrootvader 
Arie Buis was getrouwd met Hilletje Elswijk. Rond 
1840 kwam hij als jonge boer uit het Westland, 
Schipluiden om precies te zijn, naar de Hoogeveen 
om daar te gaan boeren. De familie Van der Linde 
bezat een boerderij in Gelderswoude. 

Niet het hele nageslacht werd boer! 
Zo werd zoon Jacob timmerman. 

Diens zoon Arie werd eveneens 
timmerman en heeft het vak van 
zijn vader geleerd.
Samen hebben zij bij de fi rma 
Gräper (uit Benthuizen) en bij 
Timmer- en Aannemersbedrijf 
Smits (uit Zoetermeer) 
gewerkt. Dat hoorde ik van een 
oude buurman van mij, Japie 
Smits.

Opa Arie en overgrootvader 
Jacob deden veel renovatie- en 

reparatiewerkzaamheden. Zij 
namen molens en boerderijen 

onderhanden. Aan het huis 
Dorpsstraat 22 hebben zij meegewerkt. 

Bij de fi rma Gräper had opa Arie niet 
alleen plezier in zijn werk, hij vond daar 

ook zijn levensgeluk. Hij ontmoette daar namelijk 
Francina den Adel (1873-1962), zijn toekomstige 
vrouw. Zij werkte bij de familie Gräper in de 
huishouding. In 1901 zijn zij getrouwd. Francina 
begon na het overlijden van haar man een 
kruidenierswinkeltje in de Dorpsstraat.

Arie van der Linden in zijn jonge jaren.
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Uit alles blijkt dat opa Arie een zeer gerespecteerd 
vakman was. Hij werd dan ook vaak gevraagd voor 
bijzondere opdrachten. Hoe kwam het dat hij meer 
kon dan de gewone timmerman? Ik denk dat dit 
onder andere kwam door het goede gereedschap 
wat hij gebruikte. Natuurlijk staat voorop dat hij 
grote aanleg had voor het timmermansvak. Want 
het gereedschap kan nog zo goed zijn, je moet er 
natuurlijk wel mee overweg kunnen. 

Opa Arie had veel en bijzonder gereedschap, een 
groot deel hiervan heb ik nog steeds in mijn bezit. 
Je gereed schap vertelde toch immers hoe hoog je op 
de ambachtelijke ladder stond. Als je het vak ging 
leren moest je zelf de opleiding en het gereedschap 
betalen. Dat was voor veel leerlingen een probleem. 
Waarschijnlijk kon opa genoeg aanschaffen omdat de 
familie niet onbemiddeld was! Met deze bijzondere 
uitrusting kon hij werkzaamheden verrichten 

waar anderen de werktuigen niet 
voor hadden. Vele daklijsten en 
windveren heeft hij met zijn aanleg 
en vakmanschap gemaakt. In 
daklijsten bracht hij decoratiewerk 
aan, ware kunstwerken. 
Timmerman, een ambacht. Noem 
het kunst of vakwerk, al dat mooi 
bewerkte hout bij oude huizen en 
boerderijen. Ik vind het een knap 
stuk werk. 
Deze pagina boven: bij de werkplaats van 
de firma Gräper toont het personeel hun 
timmermans gereedschap. Geheel links 
achteraan staat Arie met fiets en hoed. 
De foto’s onderaan de pagina’s tonen 
voorbeelden van kunstig gemaakte 
daklijsten aan de Hoogeveenseweg, op 
pagina 12 de boerderij voorheen in bezit 
van familie Kooman / De Breuk. De kunst in 
de nok verdween vaak met de jaren omdat 
het erg onderhoudsgevoelig was. De foto 
werd in 1910 gemaakt.
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In het jaar 1903 werd op de hoek van de Geerweg 
een huis gebouwd voor de familie Van den Berg. De 
familie had een prachtig uitzicht over de omgeving 
en hun (eigen) landerijen. Rechts van het huis aan 
de overkant van de straat 
stond alleen herberg De 
Zwaan. Andere bebouwing 
was er niet. 
Twee beukenbomen werden 
geplant weerszijden van 
de hoofdingang. In het 
huis woonden Jan van 
den Berg en Jannetje Bac. 
Zij kregen twee dochters, 
Sina en Maartje (later Tine 
genoemd). Werden de 
meeste boeren alleen bij 
hun achternaam genoemd, 
zo niet Van den Berg. 
Iedereen noemde hem 
meneer Van den Berg 
of meneer Jan. In 1908 
overleed mevrouw Van den 
Berg tijdens de geboorte 
van hun derde kind en 
bleef meneer Jan achter met 
zijn twee dochtertjes.

Verbouwing
In 1922 gaf Van den Berg 
opdracht aan Gräper om 
de woning te verbouwen. 
Hij wilde de stal die aan 
het huis was gebouwd 
bij het huis trekken om 
zo meer ruimte creëren.  

Het bleef niet alleen bij het verbouwen van de buiten-
kant, ook de binnen kant werd gemoderniseerd en 
aangepast. Die aan passingen werden door Van den 
Berg met veel zorg uitgezocht. 

De prachtige erker voor en - op de 
volgende pagina - na de renovatie. 
Könings: “Voor de bouw van de 
erker in 1923 was een prijsvraag 
uitgeschreven. Je kunt zien dat 
de architect er zijn best op heeft 
gedaan.” Op zondagmiddag werd 
hier de thee geserveerd. 

Links de prachtige entree, rechts het achtergebleven bureau van meneer Jan van den Berg.

Monumenten in Benthuizen
Zoals u al in het artikel van het bestuur hebt kunnen lezen, is het thema van de Monumentendag 
2015 Kunst en Ambacht. Hoewel ons dorp niet veel monumenten heeft, hadden (en hebben) wij 
wel goede ambachtslieden. Ambachtslieden die hun vak tot kunst verhieven. Dat vakmanschap is 
goed te zien in het huis van de familie Könings op de hoek Geerweg / Dorpsstraat. Bij velen bekend 
als het huis van de dames Van den Berg. Tijd om eens een duik te nemen in de geschiedenis van dit 
mooie huis.

Anneke Bregman - de Groot
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In diezelfde tijd woonde in 
Rotterdam de (zeer rijke) familie 
Van Hoboken. Deze familie was 
bezig met nieuw bouw en liet één 
van hun oude huizen afbreken. 
Allerlei elementen uit hun oude 
bezittingen werden verkocht, 
zoals de trap, open haard en 
spiegels. 

En één van de kopers was 
meneer Van den Berg. Daarom 
vind je in het huis aan de 
Geerweg nog steeds die 
prachtige open haard terug. 
Evenals de spiegel en de trap. 
Al die materialen werden, met 
oog voor detail, aangepast en 
ingebouwd door de fi rma Gräper. 

Hoe Van 
den Berg 
in contact 
kwam 
met de 
familie Van 
Hoboken is 
onbekend. 
Waarschijn-
lijk via een 
advertentie 
in de krant. Of misschien 
via de paarden? Abraham 
van Hoboken was bekend 
om zijn stoeterij en 
Benthuizenaren wisten 
allemaal dat ook meneer 
Jan een liefhebber was van 
paarden en de harddraverij.

Rechts: ook het plafond is het aan zien 
waard, evenals de Louis XV stoelen.

Onder: in de huiskamer de spiegel 
met open haard uit de villa van de 
familie Van Hoboken.

Familie Van Hoboken, havenbaronnen 
De familie beschikte vanaf 1814 over een eigen scheepswerf in Rotterdam. Het aanzien nam nog toe toen er 
een groot buitenhuis en 56 ha. land werd gekocht aan de Schielandse Hoge Zeedijk in Rotterdam. Het Land 
van Hoboken bleef lang een onaangetast groengebied tot de familie het in 1924 voor vier miljoen gulden aan 
de gemeente Rotterdam verkocht. Er zou later het Dijkzigt-ziekenhuis (nu Erasmus Medisch 
Centrum) gebouwd worden en ook is er nu het Museum-kwartier. De naam Abraham van 
Hoboken van Hoedekenskerke kwam je ook tegen bij de paardensport. Hij was secretaris van 
het Centraal-Comité voor de Concoursen-hippique in Nederland. 

Abraham van Hoboken 
van Hoedekenskerke als 
krasse tachtigjarige. Hij 
vierde zijn 80ste verjaar-
dag in het Kurhaus en 
was lid van de Raad 
van Beheer van de Mij. 
Scheveningen Zeebad.



Verhaal
Over de bewoners van het huis zijn veel verhalen te 
vertellen. Meneer Van den Berg, met zijn paarden. 
Zijn twee dochters (bekend als de dames Van den 
Berg) die per paard naar het Zoetermeerse station 
reden en per spoor de HBS in Den Haag bezochten. 
Twee kleindochters die geboren werden in Parijs 
en Bagdad en de achternaam Yanikian droegen. 
Waarvan Jeanette een vermaard gitariste werd en 
getrouwd was met de beroemde componist Louis 
Andriessen. In het huis werden toen ook regelmatig 
huisconcerten gegeven. Die tijd is voorbij, inmiddels 
zijn ook de twee kleindochters van meneer Van den 
Berg overleden. 
Maar het huis is gebleven, prachtig gerenoveerd door 
de familie Könings.

Renovatie
Toen de familie Könings het huis in 1998 kocht was het 
huis vooral vergane glorie. Könings: “Er was heel veel 
achterstallig onderhoud en dat betekende eerst geheel 
strippen voordat we konden opbouwen. Het is echter 
een bijzonder pand, veel is architectonisch gezien 
onlogisch en daarom vinden wij het juist een enorm 
leuk huis. Natuurlijk was het veel werk en ben je 
met zo’n huis nooit klaar. We vinden het echter een 
heerlijke plek om te wonen.”

In verband met een interne verbouwing is tijdens 
de monumentendag het huis dit jaar niet open voor 
bezichtiging. De volgende monumentendag in 2016
zal een mooie gelegenheid zijn om het huis eens nader
te bekijken. Welkom!

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
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De serre werd door de familie Van den Berg veelvuldig gebruikt. De dames gingen ‘met de zon mee’.
Rechts de originele tuinset, die nog steeds in gebruik is. De serre is nu fl ink vergroot.


