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Bestuursmededelingen
Felicitaties
In De Steeg werd in december 1999 het
vijftigjarig huwelijksfeest gevierd van onze
leden Geerlof van der Bijl en Teuntje van
Marle.
Een late gelukwens vanuit Benthuizen.
Nieuwe leden
In de eerste maanden van dit nieuwe jaar
hebben vijf nieuwe leden zich aangemeld.
Hartelijk welkom in de kring aan:
D. Könings, A.M. Rietdijk, J.M.A. Spithoven,
W. van Staalduinen uit Benthuizen en
A.A.C. Rensink uit Zoetermeer.
Condoleance
In de maand februari j.l. is op 82-jarige
leeftijd de heer A. Groenendijk overleden.
Op zaterdagmiddag missen wij in Het
Molenhuis een vertrouwd en vriendelijk
gezicht. Toen in 1994 de Oudheidkamer
geopend werd, behoorde Bram tot de groep
die de bezoekers kon rondleiden en zijn
kennis van oud Benthuizen overbracht. Zijn
gezondheid werd minder, maar van vaste
medewerker werd hij vaste bezoeker met
veel belangstelling voor de mensen die hij
daar ontmoette. Met zijn familie en vrienden
gedenken wij hem met eerbied.
Het Molenhuis
Op zaterdag 15 april 2000 is het Nationaal
Museumweekend. In Het Molenhuis wordt
dan een crea-demonstratie gehouden en
vanzelfsprekend zijn alle stijlkamers, vitrines
en de tentoonstelling ‘Horeca in Benthuizen’
het bekijken waard.
De tentoonstelling, die een beeld geeft van
café De Zwaan en snackbar Anti Venus, is
nog te zien tot en met zaterdag 29 april 2000.
Vrijdagmiddag 12 mei 2000, 16.00 uur, wordt
een nieuwe tentoonstelling geopend.
Deze tentoonstelling wordt gehouden in
samenwerking met Stichting Molen De Haas
en de Vereniging van Benthuizer Molenaars.
Het thema is het proces van het graan; door
de boer verbouwd, door de molenaar
gemalen, door de bakker verwerkt en door
de consument verbruikt.
Behalve op de zolder van Het Molenhuis, zal
ook in de molen een deel van de tentoonstelling opgesteld worden.
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De dag daarna, 13 mei is het Nationale
Molendag en Het Molenhuis is dan geopend
vanaf 10.00 uur.
Op het terrein naast de molen wordt een
demonstratie dorsen en stro-persen geven
met een mini-dorsmachine.
De tentoonstelling zal staan tot en met
zaterdag 26 augustus 2000 en in die periode
worden nog meer evenementen gehouden,
die op het thema betrekking hebben.
Agenda
Het Molenhuis is geopend op zaterdagen
van 13.30 - 17.00 uur;
- de eerste zaterdag van de maand
inloopmiddag genealogie
- de derde zaterdag van de maand
inloopmiddag crea-demonstraties
- vrijdagmiddag 12 mei 2000, 16.00 uur
opening tentoonstelling
- zaterdag 13 mei 2000, Nationale
Molendag, openstelling vanaf 10.00 uur.
- Koninginnenmarkt 29 april 2000:
de HKB staat met een kraam op de markt
en Het Molenhuis viert feest vanaf 13.30
uur.
In de ‘Huis-aan-huis bladen’ worden nieuwe
evenementen aangekondigd.
Colofon
Uitgave van Historische Kring Benthuizen (HKB)
Postbus 33 – 2730 AA Benthuizen
Rekening Postbank nr. 21 26 549.
Statuten vastgelegd in notariële akte op 22 december 1988.
Inschrijvingsnummer verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Leiden V-447628.
Openingstijden Oudheidkamer (Molenhuis); zaterdag van
13.30 uur tot 17.00 uur.
Samenstelling en redactie
Werkgroep Benthuizer Turfjes
De Maïskolf 6 – 2731 GZ Benthuizen
Verschijning
Dit blad, ʻBenthuizer Turfjesʼ verschijnt viermaal per jaar.
Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal fl. 22,50 per jaar.
Voor dit blad is een bewaarband te koop voor de prijs
van fl. 18,00.

Winkeliersters van Benthuizen (deel I)
In de eerste jaargang van ons blad schreef Arie van den Berg twee artikelen onder de titel ‘Kent u
ze nog?’. De schrijver maakte in die artikelen een denkbeeldige wandeling door Benthuizen. Hij
startte bij ‘de Hoek’ -de Westzijdeweg- en eindigde aan het eind van de Dorpsstraat, hoek
Slootweg/ Zegwaartseweg en noemde namen van neringdoenden langs de route. Daarbij waren
ook verschillende winkeliers en in deze, de tiende jaargang van ‘de Benthuizer Turfjes’ wordt
aandacht besteed aan de winkeliersters onder die winkeliers van weleer.
Ook nu is de start bij de hoek Westzijdeweg/
Heerewegh, waar de winkel van Pos was
gevestigd. De naam Pos is bij velen nog wel
bekend, maar dat de naam waar dat familiebedrijf onder begonnen is Van den Berg
luidde, zullen slechts enkele inwoners zich
herinneren.
Familie Van den Berg
Het was in de laatste jaren van de negentiende
eeuw dat Jacob van den Berg, geboren in
1844, als boerenarbeider werkte bij Romein
Paul. Een boerderij aan de Heerewegh, op de
plaats waar nu nog de boerderij staat, die
bewoond wordt door de familie Leen Paul.
Aan de overkant van de weg woonde Jacob
van den Berg met zijn vrouw Catherina van
Es, afkomstig van een molen in de Nieuwe
Drooggemaakte Polder en hun twee dochters,
Antje en Wilhelmina.
Van den Berg werd ziek, knapte weer wat
op, werd weer ziek, een slepende kwestie. In
het begin kon hij nog wel wat werk verrichten,
maar tenslotte was werken niet meer
mogelijk. Hij moest opgenomen worden in
het ziekenhuis. Dat waren lange wandelingen
door de polders, als het gezin hem op
zondagmiddag ging bezoeken in Leiden. De
ziektewet bestond nog niet, inkomsten waren
er dus niet. Vragen om hulp was een hele stap,
en ook dan werd verwezen naar ‘spaarcenten’,
maar hoe zou een boerenarbeider in die tijd
spaarcenten bij elkaar kunnen krijgen? Zijn
weekloon was zeven en een halve gulden en
wellicht ‘vrij wonen’, zoals gebruikelijk bij
werknemers die in een huis woonden dat bij
de boerderij behoorde. Meegerekend dat er
wel een moestuin bij was, zal het toch geen
vetpot zijn geweest.
Vlak bij het huis was een winkel gevestigd
die niet zo bijster floreerde, een verlopen
boeltje dat ter overname aangeboden werd.
De nazaten van Van den Berg weten niet
meer hoe het in zijn werk gegaan is, maar
Jacob van den Berg werd na vierentwintig
jaren werken bij de boer, tijdens zijn ziekte
winkelier, beter gezegd, zijn vrouw werd

winkelierster om een inkomen te verwerven.
Iemand moet toch financieel bijgesprongen
zijn, maar dat is een goed bewaard gebleven
geheim, waarover alleen vermoedens
bestaan. Bij de winkel was een woning, dus
het probleem van de verhuizing uit het
arbeidershuis van de boer werd ook opgelost
en de familie bleef in hun eigen omgeving
wonen.
Winkel en woonhuis waren onderdeel van
een groot pand, bestaande uit drie huizen
onder één dak, op de hoek het winkelpand.
Het huis zal niet voorzien zijn geweest van
veel comfort, want een kleinzoon, de
welbekende Olivier Bij de Vaate hoorde van
zijn moeder dat er een ‘ijdas’ liep over het
gezicht van haar vader, die ziek in de
bedstee lag.
Wat een ijdas is? “Een hagedis.” (O Bd V)
Toen Van den Berg in 1901 kwam te overlijden, werd als zijn beroep ‘winkelier’
vermeld, ondanks het feit dat hij nooit in de
winkel had gewerkt. Hij was immers al te
ziek om de zaak te kunnen drijven. Maar in
die tijd, en heel lang daarna, was de gehuwde
vrouw (nog) niet handelingsbekwaam en dat
was de reden dat de zaak niet meteen op
haar naam kwam te staan. In feite was zij de
zaakvoerder vanaf het begin en behoort zij
tot de ‘Benthuizer winkeliersters’ van de 20e
eeuw. Samen met haar dochters wist zij de
kruidenierswinkel nieuw leven in te blazen
en verkocht alle mogelijke zaken, koloniale
waren en grutterswaren.
De dochters gingen trouwen, Wilhelmina
met Johannes Bij de Vaate, zij gingen dichtbij
wonen, ‘op de Hoek’, en zij kon zo nog wel
eens een handje helpen bij haar moeder. Antje
trouwde met Marcus Pos en ging inwonen
bij haar moeder en nam later de zaak over.
Familie Pos
Antje Pos-van den Berg, geboren in 1881,
was net als haar moeder de winkelierster,
maar ook bij haar werd de zaak op naam van
haar man gezet, het werd ‘de winkel van Pos’.
Het verschil was dat moeder Van den Berg
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als weduwe alleen de kost moest verdienen,
Antje haar man werkte er bij als bouwvakker.
Door de winkel van zijn vrouw, behoorde hij
tot de middenstanders in het dorp.
In 1920 werd door een windhoos het rieten
dak van het pand met balken en al opgetild.
Het viel weer terug op dezelfde plaats, maar
het pand bleek wel aan enige restauratie toe
te zijn en dat gebeurde dan ook in 1922/1923.
Uiteraard door Marcus Pos zelf, de zoon van
een aannemer.
Na verloop van tijd, toen ‘mejuffrouw weduwe
J. v.d. Berg’ (zo werd zij aangeschreven) zich
helemaal terugtrok uit de winkel, ging
Marcus naast zijn bouwvakkerswerk zich
meer en meer met de winkel van zijn vrouw
bezighouden. Op dinsdag ging hij met de
mandenfiets de boer op; bestellingen
afleveren en sigaren, koptouwen, klompen
en veel meer artikelen verkopen.
De winkel heeft altijd een buurtfunctie gehad
en was de eerste die men tegenkwam vanaf
de Hoogeveenseweg en de Westzijdeweg.
Het dorp was een heel stukje verder weg.
Toch wisten de bewoners uit het dorp de
‘Hoek’ wel te vinden, de winkel was zes
dagen per week geopend van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat, het was een ‘open
huis’. De oranje bank in de keuken was een
geliefde verblijfplaats voor de mannen die
wel eens een biertje wilden drinken. Vooral
op zaterdagavond laat, als de jonge mannen
terugkwamen van het meisje. Het bier was
opgeslagen in een mooi, koel keldertje (met
een vloerluik) en als Pos er een duik in nam,
kwam er ook wel eens stiekem een borreltje
mee naar boven.
Moeder Antje stond wel achter de toonbank,
maar haar echte liefde was de naaimachine
waarmee zij graag mooie kleren maakte voor
haar klanten. Daar was tijd voor, dank zij de
winkel- en huishoudelijke hulp die zij altijd
had.
Drukwerk kon ook door Pos geleverd worden,
dat werd via Drukkerij Van Schuppen uit
Zoetermeer geleverd. (Bij de nakomelingen is
daar iets van blijven hangen, ‘Pos-Kaart’?).
Het zijn toch veelzijdige mensen geweest.
Aan de overkant van de Heerewegh was de
weegbrug die zij bedienden en dat zal ook
wel op de meest onmogelijke tijden geweest
zijn. Van alle markten thuis zijnde, tarreerde
Marcus in het najaar voor de CSM de bieten
(procenten uitrekenen was zo moeilijk) en hij
was ook nog een poosje tuinder aan de
4 • BENTHUIZER TURFJES • maart 2000

Westzijdeweg. Toen had hij samen met Bij de
Vaate een paard en wagen. Alle transportmiddelen van die tijd werden blijkbaar
gebruikt, naast de genoemde fiets en paard
en wagen werd er ook nog met een hondenkar gereden. En passant konden de schouwbriefjes opgehaald worden en huur voor de
Woningbouwvereniging.
Het bonnenstelsel in de oorlog viel niet mee,
de man werd bedrogen en al met al betekende
de oorlogstijd een terugloop in de winkelnering. Omdat administratie ook altijd al tot
het pakket van de oude Marcus behoorde,
-de rekeningen opstellen van alle
boodschappen die in een jaar ‘opgeschreven’
werden- kon hij een betrekking krijgen op
kantoor bij DPF, de draaibankenfabriek van
Brinkers in Zoetermeer.
Moeder Pos was weer alleen winkelierster,
haar man werkte buitenshuis.
Twee zonen, Jacob en Gerrit, groeiden op in
hun gezin. Jacob trouwde met Tannetje
Bregman en Gerrit met Lijn Korbijn. Om te
voorkomen dat hij naar Duitsland gestuurd
zou worden, nam Gerrit in de oorlog de
winkel over en zijn ouders verhuisden een
klein stukje richting het dorp.
In tegenstelling tot de vorige eigenaren, was
nu de man degene die het voortouw nam in
de winkel, maar het aandeel van zijn vrouw
telde wel mee en in het begin kwam ook
oma Antje nog helpen.
Voordat Gerrit vijf en zestig jaren was,
verkocht hij het pand aan zijn dochter Tinie
en zijn schoonzoon (Van Wijk), die er een modevakschool in vestigden en er nu nog wonen.
Zelf maakte hij gebruik van een saneringsregeling, zoals veel middenstanders en pakte
zijn oude metselaarsvak weer op. De buurtwinkel op ‘de Hoek’ werd verleden tijd.
Het koopgedrag van het publiek verandert,
waardoor buurtwinkels hun bestaan niet
kunnen volhouden. Jammer, maar een teken
van de tijd waarin wij nu leven, die naast
voordelen ook nadelen oplevert en in het
sociale leven grote veranderingen brengt.
Winkeliersters zijn er in de huidige tijd wel,
vooral in speciaalzaken maar: ook gehuwde
vrouwen zijn nu ‘handelingsbekwaam’, en
dat behoort tot de voordelen van deze tijd.
Inge van Eed en Petersm an
Met dank aan: mevrouw T. Pos - Bregman,
de heer O. Bij de Vaate en Marcus Pos Jzn.

1867 - 1982 Van der Bijl
115 jaar bakker in Benthuizen
In 1866 was er een cholera-epidemie in
Benthuizen, waaraan in de maanden juni en
juli van dat jaar zevenendertig personen
overleden. Ook de plaatselijke bakker
Cornelis Flink hoorde tot de slachtoffers. Hij
stierf op 8 juli, zesenveertig jaar oud. De
bakkerij stond leeg. Gerrit van der Bijl uit
Koudekerk aan de Rijn werd de nieuwe
bakker. Vier generaties, honderdvijftien jaar
lang, zou er van vader op zoon een Van der
Bijl brood bakken in Benthuizen. De vijfde
generatie, zoons van Joop van der Bijl, koos
voor een ander beroep. In 1982 hield Joop het
voor gezien en verkocht hij zijn bedrijf aan
bakker Jongerius uit Zoetermeer.
Tegenwoordig doet hij aan modelbouwen, u
trof zijn foto aan op de voorpagina van het
vorige ‘Turfje’.
Van der Bijl is een bekende naam, er zijn er
velen van, verspreid over de hele wereld. Zij
hebben zelfs een vereniging met een eigen
blad ‘Festina Lente’, ‘Haast U Langzaam’.
Oud dorpsgenoot Geerlof van der Bijl stuurde
ons gegevens over de Rijnstreekse tak van
die familie. Samen met zijn broer Joop bezocht
ik hem en zijn vrouw in hun woonplaats De
Steeg (Gld.). De vrouw van Geerlof, Teuntje
van Marle is afkomstig uit Boskoop. Zij
werkte als ambtenaar op het gemeentehuis in
Benthuizen, tegenover de bakkerij. Onlangs
waren zij vijftig jaar getrouwd. Tijdens de
gastvrije ontvangst kwamen er veel
interessante verhalen van de beide broers.

voorzien is niet duidelijk. Waarschijnlijk
heeft Van der Bijl het bedrijf al snel overgenomen. Bewezen is dat niet, er zijn geen
oude akten bewaard gebleven. Er staat wel
vast dat het huis in december 1866 bewoond
was. Volgens het dienstboderegister woonde
Margje Spek, afkomstig uit Koudekerk, van
11 december 1866 tot 11 januari 1867 in huis
nummer 63, en dat was het bakkershuis. Het
ligt voor de hand dat de bakkerij toen weer
draaide en ook dat Gerrit toen de bakker
was. Waarschijnlijk kregen zij een relatie in
die maand. Margje zal om die reden tijdelijk
teruggekeerd zijn naar haar ouderlijk huis.
De attestatie van Gerrit vanuit de Hervormde
Gemeente van Koudekerk komt op 26 februari
in Benthuizen binnen. Op 10 juli volgde die
van Margje vanuit Zwammerdam.
Op 6 februari 1868 trouwen zij in Koudekerk.
Op 21 november komt er een zoon, deze
krijgt de naam Arie naar de vader van Gerrit.
In totaal krijgen zij vijf kinderen.
Het was niet alleen een bakkerij, er was ook
een winkel, voor zover bekend de enige
winkel in Benthuizen. Er waren niet alleen
bakkersproducten te koop maar ook
kruidenierswaren, serviesgoed, petroleum,
klompen en dergelijke.

Aanvankelijk werkte Geerlof bij zijn vader in
de bakkerij evenals zijn jongere broer Arie. In
1948 vertrok Arie naar een eigen bakkerij in
Rhoon.
Geerlof bleef thuis tot zijn jongste broer Joop
terug was uit Indië, die daar ruim drie jaar
verbleef als dienstplichtig militair. Daarna
vertrok hij naar De Steeg om daar een eigen
bakkerij te gaan runnen. Later werd hij leraar,
toen verhuisden ze naar het Gooi. Na zijn
pensionering keerden zij terug naar de Steeg.
Het echtpaar woont daar nu onder hetzelfde
dak als eerst, alleen nu in de andere helft.

Arie
Op 13 juni 1901 gaat de zaak over naar Arie.
Een nieuwe eeuw, een nieuwe bakker. Vijf
jaar eerder was Arie getrouwd met Clazina
Johanna Heesterman uit Delfgauw. Zij
krijgen zes kinderen. Eerst een zoon,
natuurlijk een Gerrit. Daarna nog een zoon
en vier dochters.
Behalve bakker en kruidenier was hij ook
postkantoorhouder. Het kamertje naast de
winkel was postkantoor. Daar kon je
postzegels kopen en daar werden telefoonverbindingen tot stand gebracht.
In 1932 wordt er een nieuw huis gebouwd.
Arie en zijn vrouw gaan daar wonen met
zoon Abraham en jongste dochter Neeltje.
Hij draagt zijn bedrijf over aan zoon Gerrit
en gaat tegelijkertijd ook met pensioen bij de
post.

Gerrit
De bakkerij stond dus leeg na het vroegtijdig
overlijden van Cornelis Flink. Hoe de klanten
gedurende die leegstand van brood werden

Neeltje
In dat nieuwe huis werd ook een ruimte voor
het postkantoor geprojecteerd met een eigen
ingang. Neeltje ging dat kantoor beheren, zij
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bleef dat doen tot haar zevenenvijftigste jaar.
Toen trouwde zij met Leendert van den Dool
en volgde hem naar Middelburg.
Gerrit 2
Gerrit werd de derde bakker Van der Bijl in
Benthuizen. Hij vond zijn vrouw, de
boerendochter Pietertje Spijker, in
Gelderswoude. Zij gingen op 1 augustus
1918 hun huwelijk aan en werden de ouders
van dochter Clazina Johanna, van de al
genoemde Geerlof, Arie en Joop en van
jongste dochter Janna.
Uit de periode dat hun vader het bedrijf
leidde kunnen de beide broers veel uit eigen
ervaring en waarneming vertellen. En over
de periode daarvoor hoorden zij nog de
verhalen uit opa’s eigen mond.
Het bereiden van deeg en het bakken van
brood was nogal arbeidsintensief. Dat begon
al ’s morgens om vier uur. Daarna kon er
vers brood worden gekocht in de winkel en
gingen de bakkers het brood uitventen. Om
de arbeidstijden in de hand te houden
bepaalde een wet uit 1919 dat er pas na tien
uur vers brood mocht worden verkocht.
Brood van de vorige dag mocht wel op een
vroeger uur over de toonbank gaan. Dat
uitventen gebeurde in het dorp aanvankelijk
met een bakkerskar, dat is een handkar met
een bak erop en met een mandenfiets. Voor
bezorgen buiten het dorp was er al vroeg een
auto. Opa Arie deed in zijn tijd de
buitenwijken nog met de hondenkar. Hij
deed dan de Hoogeveenseweg, de
Middelweg, enkele klanten in Hazerswoude
en dan via de Westzijde weer terug. Een
vermoeiende werkdag. Een rustpauze
tussendoor was dan ook gewenst. Er werd
dan bij café Natzijl in Hazerswoude een
borreltje gedronken.
De aanschaf in 1926 van een motor om de
deegmachine aan te drijven was een grote
vooruitgang. Deze op gas lopende motor
moest met paard en kar in Driebruggen
worden opgehaald. De zesjarige Geerlof
mocht mee, voor hem toen bijna een
wereldreis.

foto boven:
foto midden:
foto onder:

Arie met mandenfiets
Geerlof met bakfiets
Geerlof met bakkerskar
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Oorlogsjaren
Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak was
Geerlof als dienstplichtige in militaire dienst.
Hij was gelegerd in Den Haag en zijn
afdeling werd ingezet bij de verdediging van
het vliegveld Ypenburg. Daarbij sneuvelden
acht man van zijn afdeling.
Evenals de meeste andere levensmiddelen
kwam het brood al spoedig op de bon. De
beide bakkers in Benthuizen, weliswaar
concurrenten, waren het over één ding
grondig eens. Hun klanten moesten zo
weinig mogelijk hinder ondervinden van de
distributie. Er werd een afspraak gemaakt
met een aantal boeren en met molenaar
Bakker. De boeren zorgden voor graan, de
molenaar maakte er meel van en de bakker
verkocht zoveel brood als er nodig was. Dat
gaf natuurlijk wel problemen, want
regelmatig kwam er een controleur. Die werd
dan op alle mogelijke manieren om de tuin
geleid. Bij tante Neeltje op de zolder van het
postkantoor werd een gedeelte van de
clandestiene voorraad opgeslagen. Tijdens
een controle is Arie wel eens naar het toilet
gevlucht met een zak meel bij zich.
Er waren ook onderduikers in huis. Dat werd
een probleem toen Joop zich begin 1944
moest melden voor de arbeidsdienst. Hij was
niet van plan daaraan gevolg te geven, maar
dan zou er huiszoeking komen met alle
gevolgen van dien. Daarom toch maar voor
een halfjaar in de arbeidsdienst. Daarna
moest hij zich melden voor
werk in Duitsland. De dienstdoende
ambtenaar vroeg hem of hij een goede
Nederlander was. Joop dacht van wel. Dan
moet je niet in Duitsland gaan werken zei de
man. Ik schrijf je in, en jij reist spoorslags
weer naar huis. Joop volgde zijn advies op,
maar moest toen wel onderduiken. Hij
bracht geruime tijd door bij een boer in
Hazerswoude.
Alberts
Klaas Alberts, afkomstig uit Nijkerk, mag
niet onvermeld blijven. In 1905 kwam hij bij
Van der Bijl werken. Hij vond het eerst maar
niks, hier zal ik geen zak zout opeten zei hij.
Toen hij er veertig jaar was!!!!! , kreeg hij een
Koninklijke onderscheiding. Ging toen nog
twintig jaar door en kwam daarna nog vijf
jaar lang iedere dag een paar uur. Het kan
verkeren.

Joop
Na zijn terugkomst uit Indië wilde Joop
eigenlijk een andere richting dan het
bakkersvak. Uitstekend, zei zijn vader, maar
voorlopig heb ik je hier nodig. Broer Arie
was naar Rhoon vertrokken, en Geerlof ging
in 1950 naar De Steeg. In dat voorlopig is
dan ook nooit verandering gekomen. Tot
1956 werkte Joop met zijn vader samen,
daarna nam hij de zaak over.
Evenals zijn vader trouwde Joop met een
boerendochter. Op 18 april 1951 werd Dina
Verheul zijn levensgezellin. Zij kregen twee
zoons en ook twee dochters. Drie van hen
wonen elders in ons land. Jongste dochter
Dina Johanna koos voor de diplomatieke
dienst en verblijft in het buitenland. Iedere
drie jaar een andere standplaats, leuke
vakantieadressen voor pa en moe.
De eetgewoonten veranderden nogal in de
naoorlogse jaren, de broodverkoop liep
terug. Joop en Dien, jong en energiek,
zochten naar meerdere bronnen van inkomst.
De welvaart nam toe, er kwam meer vraag
naar gebak en zij begonnen met ijsverkoop,
overdag vanuit de winkel en in de
avonduren via een loket. Er werd ook een
ijskar aangeschaft, daar is een wel heel mooi
verhaal bij. De kar werd gekocht in
Amsterdam en, je houd het niet voor
mogelijk, achter de auto gebonden en zo
over de rijksweg naar Benthuizen vervoerd.
Geen politie die hen ook maar een strobreed
in de weg lag. Jaap Bregman ging het ijs
uitventen in Benthuizen en in Hazerswoude.
Op warme dagen moest er soms wel twee
keer aanvulling bij hem worden gebracht.
Later hij leverde hij ook ijs aan Thijs Kroon,
die een snackbar had in Hazerswoude.
Joop en Dien, de enige uit de bakkersfamilie
Van der Bijl, die nog in Benthuizen wonen.
Joop een rustige vent en Dien een opgewekte
tante, we zijn blij dat jullie zijn gebleven.
Arie Schellingerho ut.
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In gesprek met… gebroeders Bakker
Onlangs hadden wij in Het Molenhuis een sprankelend gesprek met Bertus, Henk en Niek Bakker.
De omgeving zal hen waarschijnlijk hebben geïnspireerd, want zij zijn opgegroeid in de schaduw
van korenmolen ‘De Haas’. Zij waren respectievelijk negen, vier en twee jaar toen zij in
Benthuizen kwamen wonen. Hier ligt een flink stuk van hun leven. Als kinderen speelden zij daar
en haalden kattenkwaad uit, later werd er in de molen gewerkt, of in de werkplaats gesleuteld aan
tractoren en landbouwmachines. Voor hen dus een historische plaats. Het huis verlieten zij toen ze
trouwden. Daarna kwamen zij er nog bijna dagelijks voor hun werk. Dat laatste duurde tot 1981
toen er een nieuw en modern bedrijfsgebouw aan het begin van de Hoogeveenseweg werd
betrokken.
Coöperatie „De Tijdgeest”
Deze coöperatie was in het bezit van een
dorsmachine en tevens eigenaar van korenmolen ‘De Haas’. Ab Bakker, afkomstig uit
Moerkapelle kwam in 1930 met zijn gezin
naar Benthuizen. In dat jaar werd hij bedrijfsleider bij „De Tijdgeest”.

Paarden
Hun vader was een paardenliefhebber, zo
vertelden de gebroeders, naast zijn werk bij
een loondorser in Moerkapelle bracht hij ook
hooibouwpaarden weg. En omdat het
paardengeslacht in stand moest worden
gehouden liep hij ook met de hengst. Deze
bezigheden brachten hem bij Jaap van der
Eijk, een landbouwer aan de Hoogeveenseweg en bestuurslid van „De Tijdgeest”. Op
uitnodiging van Van der Eijk verruilde
Bakker zijn baan in Moerkapelle voor die
van bedrijfsleider bij de coöperatie in
Benthuizen.
Paarden bleven hem overigens een groot
deel van zijn leven bezig houden. Tot zijn
zeventigste jaar maakte hij paarden op
wanneer deze naar een tentoonstelling
moesten. Hij borstelde, vlocht en versierde
dan hun manen en staarten.
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Crisistijd
Het was geen florissante tijd, die jaren dertig,
er moest hard worden gewerkt voor een
bescheiden inkomen.
Oudste zoon Siem (1919) werd dan ook al
vrij snel ingezet en bij het bedrijf betrokken.
Ook Dirk (1924), hij emigreerde in 1958 naar
Canada, Bertus, Henk en Niek moesten al op
jeugdige leeftijd hand- en spandiensten
verrichten.
Bertus vertelde daar een mooi verhaal over.
De dorsmachine werd aangedreven door een
stoomlocomobiel. Om stoom te houden was
veel water nodig. De dertienjarige Bertus
kreeg opdracht de nodige emmers water aan
te dragen. De grootte van de emmer was
aangepast aan zijn leeftijd. Maar al gauw
nam hij de melkemmers van boer Kooman,
die waren groter en dan hoefde hij minder
vaak te lopen.
Vakopleiding
Behalve wat cursussen volgden zij geen
speciale vakopleiding, het meeste werd in de
praktijk geleerd. Wanneer er een monteur
kwam, of een technicus van de Lanz-fabriek
uit Duitsland, stonden zij er met hun neus
bovenop. Na verloop van tijd was er alleen
voor het grotere werk nog een professionele
monteur nodig.

Vader Bakker houdt toezicht

Eigenaar
Met „De Tijdgeest” ging het niet goed in de
jaren dertig. De coöperatie werd dan ook
opgeheven. Bakker zag wel mogelijkheden
het bedrijf voort te zetten en per 24 mei 1939
werd hij eigenaar van het loon- en
dorsbedrijf en de molen. Vanaf die tijd was
het werken voor eigen rekening en risico. De
meewerkende zoons waren voor het
voortbestaan van het bedrijf een belangrijke
factor. Het was toen algemeen gebruik dat
mee-werkende kinderen geen eigen inkomen
hadden, tot zij de deur uitgingen was er
alleen zakgeld. Toch hadden zij veel plezier,
een glaasje bier kon er wel af, evenals een
drankje voor het meisje waar zij een avondje
mee uitgingen.

Dorsen op de boerderij

Dorsen en malen
Hun dagelijkse werk was dorsen en malen.
Soms hielpen zij ook de boeren met koren
maaien en het koren op hokken, tollen of
schelven zetten. Als het koren voldoende
droog was, werd het naar de boerderij
gehaald.
De schoven werden in de tas of in een schuur
opgeslagen en met een vork tot hoog in de
gebouwen opgestoken. Het dorsen begon al
in juli en duurde meestal tot april. Zij trokken
dan met de dorsmachine van boer tot boer.
Eerst kwam het koolzaad, dat werd direct
vanaf het land gedorst, en daarna het graan.
Het waren lange dagen, zij namen dan ook
brood mee. Bij sommige boeren was het
gebruik dat er twee man, de machinist en
nog één van de anderen, met de warme
maaltijd mee at. Soms lustten zij iets niet,
maar nee zeggen was er niet bij, dat zou een
klant kunnen kosten. Het gebeurde niet
overal, maar hier en daar werden zij aan het
eind van de ‘bouw’ uitgenodigd zogenaamde
bouwkoeken te komen eten en natuurlijk
hoorde daar ook een neut bij.

In de maalderij werden voor veevoer
bestemde lijnkoeken gebroken, deze koeken
kwamen uit Amerika. Ook maïs, gerst en
erwten, werden tot veevoer verwerkt.
Bij „De Tijdgeest” was er al vanaf 1928 een
vrachtauto, een Chevrolet. Met deze auto
werden de zakken met veevoer bij de klanten
bezorgd. Bertus is daarbij eens door een
hond gebeten en vertikte het daarna bij die
boer het erf op te gaan.
Resultaat: ‘klant kwijt en vader boos’.
Oorlogsjaren
Een jaar nadat Bakker het bedrijf had overgenomen brak de Tweede Wereldoorlog uit.
De zoons werkten in de agrarische sector,
hoefden daarom niet in Duitsland te gaan
werken, maar de oorlog liet ook hen niet
onberoerd. Met de Chevrolet, die niet in
beslag was genomen, moest in de tweede
helft van de oorlog één dag in de week
gereden worden voor de Duitsers. De auto
liep toen al op een gasgenerator. Een aantal
keren is het voorgekomen dat zij vanuit
Leiden landmijnen naar Katwijk moesten
brengen. Die werden dan door Duitse
militairen op het strand geplaatst. Werk waar
behoorlijk risico in zat, maar wat gelukkig
goed is afgelopen.
Zij moesten in opdracht van de Duitsers ook
rogge gaan dorsen op het vliegveld Ypenburg.
Daar kwam een eind aan op de eerste dinsdag
van september 1944. Deze dag staat bekend
als ‘Dolle Dinsdag’, het leek er toen op dat
de geallieerden spoedig ook het noorden van
ons land zouden bevrijden en was er sprake
van paniek bij de Duitsers. De Bakkers
hebben toen hun hele hebben en houden
achter een tractor gehangen en bij een boer
op de Voorweg in Zoetermeer ondergebracht.
Omdat zij bang waren geen betaling te zullen
krijgen voor hun werk namen zij tevens een
aan de Duitsers toebehorende pers en enkele
andere materialen mee. Gelukkig voor hen is
dat nooit ontdekt.
Er werd tijdens de oorlog ook veel gemalen
voor de Benthuizer bakkers en voor
particulieren. Dat was uiteraard niet
toegestaan.
Aanvankelijk waren de controleurs niet al te
streng. Soms kregen zij een seintje vooraf
wanneer er controle zou komen. Vader
Bakker heeft toen wel eens de deur op slot
gedaan. Gevolg was een boete van
vijfentwintig gulden. Hij vond dat niet erg,
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Maaidorser op de akker

Maar er zat meer in. De
welvaart nam toe, de
werktijden werden
korter. Er kwam meer
vrije tijd en behoefte
aan meer sportvelden.
Deze kans grepen zij
aan, hier lag de kans
om niet meer
afhankelijk te zijn van
één branche. Op veel
plaatsen in ons land
hebben zij voetbalvelden, golfbanen en
dergelijke aangelegd.
want zei hij: ”ik heb voor dertig gulden
gelachen”.
Dit verhaal hebben wij overigens niet van
zijn zonen, Geerlof van der Bijl vertelde het.
Veranderingen
Na de oorlog werd de normale gang van
zaken hervat, maar al snel kwamen er
veranderingen.
Er kwamen gebruikte tractoren uit Engeland.
In Amerika had de ontwikkeling tijdens de
oorlog niet stilgestaan. De grote en logge
dorsmachines werden daar in een hoog
tempo vervangen door z.g.n. combines.
Machines die maaien en dorsen in één keer
handeling. Voor het toen hoge bedrag van
ƒ 19.000,00 werd er zo’n combine aangeschaft.
Eerder al was hun een tractor toegewezen,
een Fordson, daar moest ƒ 2.400,00 voor
worden neergeteld. Maar, niet alleen de
Bakkers schaften een combine aan, veel
boeren deden dat na verloop van tijd ook.
Dat betekende voor Bakker minder werk.
Een andere ontwikkeling was dat de boeren
hun paarden gingen vervangen door
tractoren. Gevolg was een sterk
teruglopende werkgelegenheid in de
landbouw, werknemers verlieten de
polder en gingen naar een fabriek of in
de bouw. Veel boeren werkten daarna
zonder personeel en gingen bepaalde
werkzaamheden uitbesteden aan
loonwerkers. Hier lag de kans voor de
Bakkers om hun bedrijf te behouden.
De vier broers namen in 1958 het
bedrijf van hun vader over. Zij stopten
met malen en werden loonwerkers, die
voor de boeren gingen ploegen, eggen,
zaaien en zo meer.
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Opvolging
Ook het in de aanvang al genoemde nieuwe
bedrijfsgebouw was een grote vooruitgang.
Het was een veel grotere ruimte waar meer
efficiënt kon worden gewerkt. Het ging dus
goed met het bedrijf, maar de maatschappij
veranderde ook en in een snel tempo. Veel
landbouwgrond kreeg een andere
bestemming en ook de teelt van graan liep
terug. De ondernemers werden er niet jonger
op, hun zoons hadden inmiddels in andere
disciplines een goede functie, en voelden er
niets voor deze op te geven voor het bedrijf
van hun vaders.
De oudere generatie geniet van de rust, de
jongere maakt zich waar in andere beroepen.
Arie Schellingerho ut

Siem Bakker

Korenmolen ‘De Haas’

Korenmolen ‘De Haas’ is niet de eerste korenmolen in Benthuizen geweest. Op kaarten
van rond 1600 komen we al een korenmolen
tegen, deze stond zo’n 2 km ten noorden van
de huidige molen, langs de Hoogeveense
Vaart in het verlengde van het Westeinde in
Hazerswoude. Het zou zo kunnen zijn
geweest dat deze molen voor zowel de
inwoners van Benthuizen als ook de inwoners
van Hazerswoude is gebouwd. Het is echter
ook bekend dat de dwangkorenmolen voor
de inwoners van Hazerswoude aan de
Rijndijk stond (een dwangkorenmolen is een
molen die door de toenmalige overheid of
landheer werd gebouwd en waar de
inwoners van de betreffende plaats hun
graan moesten laten malen). Deze dwangkorenmolen is echter tijdens het Beleg van
Leiden (1574) vernield en pas in 1593 weer
opgebouwd (deze molen staat nog steeds,
echter ten onrechte, bekend als de molen van
Rembrandts vader). Als er tijdens het Beleg
van Leiden ook een molen in Benthuizen
gestaan zou hebben is het heel wel
aannemelijk dat ook deze molen door het
krijgsgeweld is vernield. Is de molen aan de
Hoogeveense Vaart een tijdelijk compromis
geweest voor de beide gemeenten omdat de
aanwezige molens door het oorlogsgeweld
vernield waren?
In 1698 geeft de korenmolenaar te kennen
dat hij geen verdiensten meer uit de molen
kan halen, door de weinige ingezetenen en
het karige maalloon kan de molenaar de
belastingen aan de stad Rotterdam (toentertijd
ambachtsheer van het ambacht Benthuizen)
niet meer opbrengen. De burgemeesters van

Korenmolen ‘De Haas’ rond 1910, gezicht vanaf de
ophaalbrug naar de Dijk (foto archief Bert Rietdijk)

Rotterdam stemmen echter niet in met een
verzoek van de molenaar om over te schakelen
op het malen van gerst. Zij geven echter wel
hun goedkeuring aan het plan om er een
gemengd bedrijf van te maken, voor zowel
het malen van koren voor de ingezetenen als
ook het malen van gerst voor veevoer. Het is
onbekend of deze bedrijfsvoering ook
daadwerkelijk doorgevoerd is op de molen.
Door de vervening van de gronden rondom
Benthuizen maakt het dorp in het begin van
de 18e eeuw een moeilijke periode door. Het
veen is afgegraven, de mensen trekken weg
en er blijven grote waterplassen achter.
Vandaar ook dat de molenaar daar (letterlijk)
geen brood meer in ziet. De molen zal rond
het jaar 1749 verdwenen zijn, hij zal naar alle
waarschijnlijkheid door verwaarlozing
ingestort en daarna afgebroken zijn.
Voor de droogmaking van de waterplassen
rondom Benthuizen wordt op 12 mei 1759
vergunning verleend. Vanaf die tijd groeit
het dorp Benthuizen weer uit tot een klein
maar welvarend dorp. In deze gemeenschap
werd het weer nodig om een maalderij te
hebben. Aan Barend Hartog wordt op
30 januari 1766 octrooi verleend voor de
bouw van een grutterij, deze heeft enige
tientallen meters ten westen van de huidige
molen gestaan. Het dorp groeide kennelijk
gestaag. De grutterij was niet meer voldoende
om in de meelbehoefte van de ingezetenen te
voorzien.
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Zodoende werd op 2 april 1772 de transportakte ondertekend waarbij het ambacht
Benthuizen aan Willem Overgaauw
(‘..koorenmoolenaar woonende teegenswoordig
op deeze dorpe..’) een erf verkoopt ten
noorden van Benthuizen, strekkende van de
Heerewegh tot aan de Vaart, ter grootte van
80 roeden (ca. 1135 m2).
Deze Willem Overgaauw was een telg uit
een bekend Rotterdams molenaarsgeslacht.
Hij laat op dit stukje grond korenmolen ‘De
Haas’ en ook een woonhuis bouwen. In deze
tijd viel het ambacht Benthuizen nog steeds
onder het gezag van de stad Rotterdam en
was het gebruikelijk dat er belasting betaald
moest worden voor de molen, het
zogenaamde windgeld, dit bedroeg in die
tijd f 8,00 per jaar. De eerste betaling is
gedaan op 18 juli 1772, dit wijst erop dat de
molen vanaf die tijd is gaan malen.
Waarschijnlijk was het ook deze Willem
Overgaauw die de molen zijn naam gaf.
Er zijn twee mogelijkheden/verklaringen
waarom de molen de naam ‘De Haas’ zou
hebben gekregen. De eerste mogelijkheid is
een afleiding van de naam van de bouwer
van de molen, ‘gauw’ is snel en ‘overgaauw’
is dus supersnel, en is een haas geen snel
dier? De tweede mogelijkheid wordt afgeleid
uit de prestatie van de molen, de molen
komt makkelijk op gang en is daardoor snel
in bedrijf, een haas is daarbij het kenmerk
van deze snelheid. In deze context is het niet
zo belangrijk welke van de mogelijkheden
juist is, het belangrijkste is dat de molen een

naam heeft gekregen… ‘De Haas’.
Het malen op korenmolen ‘De Haas’ levert
de korenmolenaar echter geen (dik) belegde
boterham op, vanaf 1772 tot aan 1877 wisselt
de molen tienmaal van eigenaar. In een
belastingoverzicht uit 1775 is te lezen dat er
in de dorpen in de omgeving van Leiden 23
korenmolens actief waren en dat bij een
rangschikking naar maalopbrengsten de
Benthuizer korenmolen op een (treurige) 22e
plaats vermeld wordt, alleen de korenmolen
van Noordwijkerhout levert nog minder
inkomsten op.
In 1877 werd de molen verkocht aan Arend
Kloppert, metselaar te Bergschenhoek, deze
werd uiteraard niet zelf molenaar, maar
kocht de molen voor zijn aanstaande
schoonzoon Gerrit Treurniet, molenaar te
Berkel (zoon van Cornelis Treurniet,
watermolenaar te Zegwaard). Deze Gerrit
Treurniet werd behalve molenaar ook
loondorser (hij zou zelfs een nieuw soort
dorsmachine hebben uitgevonden, wat
echter geen succes werd)
In de schuren achter de molen werden drie
koppel stenen neergelegd die aangedreven
konden worden door een locomobiel, welke
in het dorsseizoen werd gebruikt bij het
dorsen.
In 1886 werd de molen in een hypotheekakte
dan ook stoom- en windkorenmolen ‘De
Haas’ genoemd.
Deze hypotheekakte werd opgemaakt in
verband met de verkoop van de molen aan
Jacob de Kort, timmerman te Hazerswoude.
Ook deze Jacob de Kort kocht
de molen voor zijn schoonzoon
Isaäk Koole die getrouwd was
met Maartje de Kort. Isaäk
Koole was van huis uit
boerenarbeider en geen
molenaar. Dat hij het vak van
molenaar snel onder de knie
kreeg moge blijken uit het feit
dat hij al snel wijd en zijd in de
omgeving bekend stond als
een vakbekwaam molenaar.
Hij was het ook die de molen
een grote opknapbeurt gaf
waarbij de molen, net onder de
Een beeld dat ons dorp een goede
50 jaar heeft gekend
(foto archief Bert Rietdijk)
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stelling, weer werd rechtgezet (en hierbij
zelfs één nacht op drie vijzels heeft gestaan).
Ook Isaäk Koole ging malen en dorsen in
molen ‘De Haas’. In 1891 koopt hij de molen
van zijn schoonvader.
Na afloop van de eerste wereldoorlog is er
(wereldwijd) veel veranderd, zo ook in
Benthuizen. Het was een slechte tijd.
Op 6 oktober 1919 verkoopt Isaäk Koole de
molen aan de gevormde plaatselijke
coöperatie ‘Coöperatieve Maal- en Dorschvereeniging “De Tijdgeest” w.a.’. Hijzelf bleef
wel bedrijfsleider bij deze coöperatie. In 1924
werd hij als bedrijfsleider opgevolgd door
Marinus van der Welle, molenaar was toen
Guus van Leeuwen. Marinus van der Welle
werd als bedrijfsleider in 1930 opgevolgd
door Albert Adrianus Bakker uit Moerkapelle.
In deze jaren kwam door modernisering van
de maaltechnieken een eind aan het malen
op windkracht, dit was onrendabel
geworden en de molen kwam stil te staan.
De locomobielen waren in voorgaande jaren
al vervangen door een Petter-dieselmotor en
deze werd op zijn beurt in 1932 vervangen
door een 50 pk elektromotor. Deze elektromotor ging een dubbele maalstoel (een tweetal maalkoppels) aandrijven die onder in de
molen geplaatst werd.
Dit betekende het einde voor de molen, de
molen kon onttakeld worden! Het gemeentebestuur, onder leiding van burgemeester
Verheul, heeft nog geprobeerd de molen in
stand te houden door de Coöperatie een

financiële tegemoetkoming te verstrekken.
De gemeenteraad kon echter tot tweemaal
toe niet tot een meederheidsbesluit komen
waardoor het voorstel van B&W werd
verworpen! Het pleit was beslecht, de molen
was definitief afgeschreven!
Op 6 juni 1932 wordt de molen onttakeld, de
beide roeden worden verkocht aan molenaar
Rijstenbil uit Scherpenisse (op het eiland
Tholen). Eén roede werd gestoken in de
molen van Scherpenisse en één roede werd
(doorverkocht en) gestoken in de molen van
Sint Maartensdijk. Of andere onderdelen van
de molen nog aan andere molen(aar)s zijn
verkocht is onbekend. Omdat bedrijfsleider
Ab Bakker tegen een verdere sloop van de
molenromp was mocht deze blijven staan
van de Coöperatie.
De Coöperatie werd op 24 mei 1939, door de
algemene ledenvergadering, opgeheven en
de opstallen, inclusief de molenromp, werden
verkocht aan bedrijfsleider Ab Bakker, die
het maal- en dorsbedrijf voortzette.
Op 70-jarige leeftijd doet Ab Bakker het
bedrijf over aan zijn vier zonen die het bedrijf
voortzetten onder de naam ‘Loondorsbedrijf
Gebr. Bakker’, we schrijven dan december
1958.
Het is veelzeggend dat het bedrijf voortgezet
wordt als loondorsbedrijf en dat de loonmaalderij afgestoten wordt. In die tijd was
het voor de kleine maalbedrijven niet meer
rendabel om te concurreren tegen de in

Molen ‘De Haas’ vanuit de lucht gezien, een beeldbepalend monument in Benthuizen

(foto J.C. Menge)
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opkomst zijnde grotere mengvoederbedrijven.
Het loondorsbedrijf van de gebroeders
Bakker is nog jaren rond de molen gevestigd
geweest.
In 1974 heeft het gemeentebestuur van de
gemeente Benthuizen getracht om de molen
te restaureren, het financiële draagvlak onder
de Benthuizer bevolking was toen echter
onvoldoende om de restauratie te laten
plaatsvinden. De molenromp werd in deze
tijd echter wel op de rijksmonumentenlijst
geplaatst waardoor van sloop geen sprake
meer kon zijn!
Begin jaren tachtig werd het bedrijf van de
‘Gebr. Bakker’ overgeplaatst naar het
bedrijventerrein van de gemeente Benthuizen.
De molenromp werd daarna aangekocht
door de gemeente Benthuizen. Het gemeentebestuur, onder de bezielende leiding van
burgemeester A. Verbree, stond toen voor de
taak om een rigoureuze restauratie van de
onttakelde molenromp te laten plaatsvinden.
De oproep aan de Benthuizer bevolking, die
in 1974 geen succes had, werd in 1983 een
doorslaand succes. Met behulp van de
ingezamelde gelden van de Benthuizer
bevolking kon men op 6 juni 1983 (exact
51 jaar na de onttakeling) een aanvang
maken met de restauratie.
Subsidietoezegging van provinciale- en
rijksoverheid volgden. Het gemaakte driefasenplan, waarbij allereerst de molenromp
hersteld zou worden en in de tweede fase het
buitenwerk van de molen (wieken, staartwerk e.d.) aangepakt zou worden en als
laatste fase (indien de financiën het toelieten)
zou ook het binnenwerk (maalstenen e.d.)
hersteld worden.

Door de uiteindelijke toegezegde gelden kon
men alle fasen van het plan verwezenlijken.
Het resultaat is een molen waarop
Benthuizen weer trots kan zijn en waarvan
de ‘Vereniging Benthuizer Molenaars’ nu
alweer 15 jaar lang de wieken laat rondgaan.
Door de markante positie van de molen in
het dorpsbeeld, van iedere kant is de molen
goed te zien, heeft de molen ook weer een
functie in het dorp gekregen.
Naast het malen van graan, op de molen
wordt zowel koren (= tarwe) voor menselijke
consumptie als ook gerst voor veevoeder
gemalen, heeft de molen uiteraard ook een
museale functie. Hierbij staat het ambacht
van molenaar centraal. Het malen van tarwe
en gerst op molen ‘De Haas’ is, zoals u heeft
kunnen lezen, historisch verantwoord daar
het stadsbestuur van Rotterdam al in 1698
toestemming heeft verleend (aan de
molenaar van het ambacht Benthuizen) om
dit gemengde gemaal uit te oefenen.
Daarnaast speelt de molen ook een rol bij
allerlei plaatselijke activiteiten, waarbij de
molen al dan niet verlicht en/of versierd een
markante plaats inneemt in ons dorp.
Bert Rietdijk

Bronvermelding:
- “Haas-Historie”, door J.S. Bakker uit
Moerkapelle, uitgave Vereniging
Benthuizer Molenaars.
- ”Molencertificaat”, uitgave Molencomité
te Benthuizen.
- Folder “Molen De Haas”, uitgave
Vereniging Benthuizer Molenaars.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:
Anado kleinmeubelen
Autorijschool Bremmer
Raadgevend Bureau Mr. E.H.Ch.M. Brouwers
Aannemingsbedrijf Gräper
Aannemingsbedrijf Groen en Bregman
Van der Heijden Reklameprodukties
G.B. Hijdra
Jobarco
Groentekwekerij G.J. van der Kooy
Aannemingsbedrijf Leune Benthuizen
Van der Meer Automobielbedrijf
Aannemingsbedrijf Van der Meer
J. van der Meer Transport
Bloemenmagazijn C.A. de Nobel
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Aannemingsbedrijf Van Noort Benthuizen B.V.
Administratiekantoor W. Pos
Pos-Kaart
Schoonmaakbedrijf Pos
R.E.D. Systemen
Aannemingsbedrijf Gebr. Schellingerhout
Service Equipe
J. Taal
Bij de Vaate - De Peinder
Aannemingsbedrijf Vermeulen BV
J.W. Voskamp Installatie en Onderhoudsbedrijf
Van Waaij BV Interieurverzorging
Kantoor Zaal

