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Sinterklaas in Benthuizen
Uit de geschiedenis van de ijsclub
Een bijzonder huis: Huize Van den Berg
Licht in de duisternis

In dit nummer:

De geveegde baan in 1940 ter hoogte van waar nu de huizen van de Van Leeuwenhoekweg staan.



Planning 2012
2 mei bezoek aan het 
Bisdom van Vliet in Haastrecht.

Vooraf koffie met
? in Restaurant de
IJsselborgh.
Na het museumbezoek staat de lunch
klaar in het bovenstaande restaurant.
Max. 30 deelnemers. Kosten € 20.- p.p.
incl. de lunch excl. drankjes vooraf.

Op vrijdag 17 augustus 2012 Rondje Haarlemmermeer, kosten
€45.- p.p. incl. vervoer. 

Deze dagtocht laat u het prachtige
landschap van de Haarlemmermeer -
polder zien. Wij varen langs de plaatsen
Lisse, Hillegom, Haarlem, Lijnden,
Schiphol, Aalsmeer, Leimuiden en
Kaagdorp. Tijdens de tocht serveren wij
o.a. koffie met gebak een uitgebreide
lunch en in de middag een heerlijke

borrel met bittergarnituur. Kortom een geweldige dagtocht,
ontspannend en goed verzorgd. 
Bij deze dagtocht blijven we op de boot;
dus geen bezoek onderweg aan een stad.
Vertrek 9.30 uur op de Zijldijk te
Leiderdorp. Terug 17.00 uur, weer in
Leiderdorp op de Zijldijk.

Op 17 oktober 2012 bezoek aan het 
Historisch Museum Voorschoten. 
Archeologische vondsten van
Voorschoten en omgeving. Zilverwerk
van de zilverfabriek Kempen en Begeer.
Aardewerk van Pieter Groeneveldt.

Schilders uit
Voorschoten en
schilderijen van
Voorschoten.
Koffie en de lunch in het Wapen van
Voorschoten. Maximaal 30 deelnemers,
kosten nog niet bekend.

Deelname aan de uitjes van Zwerven door de Regio, Historische
Kring Benthuizen is geheel voor eigen risico.

Voor al deze uitjes geldt eerst opgeven, op mob. 06- 38513717 of
06-48115630 van Ries en Adri Havenaar, daarna pas de betaling.

Zwerven door de Regio wenst u fijne Kerstdagen 
en een Voorspoedig 2012.

Adri en Ries Havenaar
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Voor u ligt een nieuw Turfje met weer prachtige
interessante artikelen. Verhalen die in deze tijd van het
jaar passen. Velen hopen toch altijd zo rond de kerst -
dagen op het ijs te kunnen. Voor veel leden van onze
Historische Kring is dat met genoegen terugdenken
aan de tijd dat de schaatsen met heel veel plezier
werden aangetrokken. (vroeger denk ik meer
ondergebonden want de schoen op de schaats was
niet gangbaar) En dan het verhaal van sinterklaas. Je
voor te stellen in Benthuizen sinterklaasfeest. Toen ik
nog een schoolmeisje was, waren alleen bij de bakker
de mooie marsepeinfiguren in de etalage te zien en in
de kruidenierswinkels hier en daar een cadeautje en
dat was het dan wel. Maar toen stond de Nieuwe
Leidsche Courant ook niet vol met advertenties, die
met sinterklaas te maken hadden. Wat een andere tijd!
U kan weer helemaal terug gaan in de tijd als u het
artikel over sinterklaas leest.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde
monumentendag. Prachtig weer! Velen konden lekker
buiten koffie drinken en het bezoekersaantal was
groot! Vroeg in de morgen werd de grote party-tent
opgezet, ook de koffie en de heerlijke cakes en
kruidkoeken. Het kon beginnen.
Tien uur opende de voorzitter de tentoonstelling over
de burgerlijke stand. Alle eer gaat naar Miel Bregman
wat betreft deze tentoonstelling. Heel enthousiast
heeft hij van alles opgezocht en uitgewerkt om tot het
mooie resultaat van deze tentoonstelling te komen. En
het was dan ook heel leuk om meteen de opmerkingen
te vernemen van “tjonge, hoort dat ook bij burgerlijke
stand?” Een mevrouw zei tijdens een bezoek aan de
tentoonstelling “nooit geweten dat dit in een trouw -
akte staat” Ik denk dat heel veel mensen hun hand -
tekening onder hun trouwakte gezet hebben, zonder
precies te weten wat er in staat. Je kan ook zien dat de
akte door alle jaren heen bijna niet veranderd is. 

Ook bijzonder zijn de overlijdensaktes. Oude aktes
geven aan dat een overlijden meestal door familie of
buren op het gemeentehuis werd aangegeven.
Boeiend was ook de lezing van meneer Arjan van ’t
Riet. Hij opende ook met de woorden “burgerlijke
stand is saai”. De manier waarop hij allerlei aktes en
gegevens over burgerlijke stand naar voren bracht,
was verre van saai.
De tentoonstelling is nog tot het einde van het jaar te
zien. En dan nog een keer een kijkje komen nemen is
wel heel leuk want dan is het Molenhuis helemaal in
kerstsfeer. Naast het interessante rondom alle
documenten en oude voorwerpen is er heel veel
gezelligheid. Veel medewerkers verheugen zich er nu
al op om het Molenhuis in kerstsfeer te gaan brengen.
U hebt misschien ook via de streekbladen vernomen
over de naamgeving van de paden van het Bentwoud.
Het bestuur was uitgenodigd om hierin mee te
denken. En dat doet onze secretaris dan ook terdege.
Hij had een prachtige lijst samengesteld met namen
van personen die door alle jaren heen land in bezit
hadden waar nu Bentwoud is en ook namen van
stukken land of vaarten(tochten) die daar heen lopen.
Er werden kritische opmerkingen gemaakt, maar
Marcus wist heel duidelijk aan te geven waarom
hiervoor gekozen is. Na zijn uitleg en antwoorden op
vragen werd er voorgesteld, deze lijst voor te stellen
aan een commissie die hiervoor de toestemming moet
geven.

Tot slot wil ik nog wijzen op de nieuwjaarsreceptie.
Wij hopen deze in januari te houden en wel 13 januari
2012.

Het bestuur wenst u heel veel leesplezier en fijne
feestdagen.

Marjolijn v.d. Haven - Verweij
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Van het Bestuur

Activiteiten in en rond het Molenhuis
• 10 december 2011 is het Molenhuis en de Winkel van Sinkel al in Kerstsfeer.
• 17 december 2011 Kerstinloop in Het Molenhuis met gratis Koffie,Tulband, Anijsmelk en Gluwijn.
• 13 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie met PowerPoint presentatie.
• 23 maart 2012 Jaarvergadering met lezing.
• 20 t/m 26 mei 2012 Collecte Anjeractie.
• 8 september 2012 Open Monumentendag.

Nieuwe leden
Dhr. F.M. Laban uit Hazerswoude-Dorp en
Mevr. M. de Gunst - van Dorp uit Bleiswijk.



Sint Nicolaas kwam in 1969 voor het eerst naar
Benthuizen.
Toen de Historische Kring Benthuizen instemde met
een artikel over zijn komst toen, en de jaren daarna,
heb ik me (op eigen kosten) naar de Bisschoppelijke
Archieven in de Sint-Nicolaas-Basiliek begeven om de
hiernavolgende historie vorm te geven.
Verder heb ik veel informatie teruggevonden in het
archief van de Evenementen Commissie Benthuizen.
Voorts heb ik geput uit mijn geheugen ten aanzien van
zijn bezoeken aan de scholen in Benthuizen. Niet alle
archieven waren volledig. En ook niet mijn geheugen.
Terug naar Madrid.
Ik trof er gelukkig een Nederlands sprekende hulp -
archivaris aan. Op mijn vraag hoe het kwam dat het
zo lang geduurd had tot het bezoek plaatsvond liet de
archivaris me het ‘dossier Benthuizen’ zien, dat pas in
1968 was geopend. Daarvoor hadden ze sedert de
Reformatie nooit meer iets van Benthuizen gehoord
Het eerste ‘stuk’ was een krabbel over een telefoon -
gesprek in juli met een meneer Van Veen (van een
zogenaamde evenementencommissie), die vroeg of
Sinterklaas in november 1968 nog zijn intocht in
Benthuizen zou kunnen maken. Maar helaas was de tijd
van voorbereiding toen al te kort. Afspraken werden

gemaakt voor een intocht in 1969. In het dossier zat
ook een brief van april 1969 van de Kleuterschool in
Benthuizen met een uitnodiging aan de Goedheiligman
voor een schoolbezoek. Op de brief stond de aan -
tekening ‘accoord, nader regelen’. Dat is ook gebeurd.
In 1970 volgde de Peuterspeelzaal, en in 1971 de
Lagere school Arnoldus van Os. Later volgden ook
bezoeken aan verenigingen. BSC werd regelmatig
genoemd in het archief. Kortom: Benthuizen staat
intussen in Madrid al weer meer dan veertig jaar op
de kaart! In het hierna volgende artikel beperk ik me
tot de intochten en de schoolbezoeken.

De intochten
De eerste intocht in Benthuizen was dus in 1969. Per
boot! De krant schreef: “De gulle bisschop heeft het
verstandig opgelost. Toen het vaarwater te ondiep
werd stapte hij met zijn drie Pieten (vergissing van de
krant, het was er maar één) en een grote voorraad
geschenken in een speedboot en voer hierin tot aan de
Dijk bij de Dorpsstraat”. De ‘speedboot’ was van Alex
Spruitenburg en die was met drie mensen erin meer
dan vol. Na een triomfantelijke rondtocht te paard
door het dorp werd de kerkelijke
Hoogwaardigheidsbekleder voor het Gemeentehuis

welkom geheten door de gemeentelijke dito,
burgemeester Keijzer. En natuurlijk door een
grote schare Benthuizer kinderen, die de Sint
hartelijk toejuichten. De eerste intocht was een
succes.
Overigens was de intocht bijna nog in een ander
water gevallen: twee dagen voor de intocht belde
burgemeester Keijzer naar Coen van Veen, ECB-
lid, dat er geen vergunning was gevraagd voor
de rondtocht door het dorp, dat die op zo’n korte
termijn ook niet meer gegeven kon worden en
dat de rit door het dorp niet door kon gaan. Het
vervolg heb ik al beschreven in mijn artikel over
de eerste jaren van de ECB (3-10-2000). Ik citeer:
Coen zijn reactie was afdoende: ”Burgemeester,
wie Cor Boonstra bij hem voor het huis uit de
vaart wil vissen is zijn zaak. Daar heeft de
gemeente niets over te zeggen”. (De Dijk was
toen nog eigendom van de bewoners!). “En als
de politie in opdracht van de burgemeester
Sinterklaas vervolgens verhindert over de brug
de Dorpsstraat in te gaan, dan zullen we zorgen
dat er op dat punt veel pers aanwezig zal zijn”
en legde op. Een uur later kreeg hij bericht dat de
vergunning in orde was.
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Hoe Sinterklaas verscheen in Benthuizen
Lichtvoetige historie van zijn wedervaren in die Gemeente

Cor Boonstra

Eerste aankomst 1969. De vergunning was op het laatste moment ‘geregeld’.



Omdat het oude verenigingsgebouw in de Dorpsstraat
niet veel mensen/kinderen kon ontvangen was er in
1969 geen afsluitend kinderfeest. ’s-Avonds was er een
feestavond voor volwassenen, georganiseerd door de
Evenementencommisssie en de Organisatie
Benthuizense Soos samen, wél in het Verenigings -
gebouw. De intocht hier was iets minder vlekkeloos.
Omdat de Sint in de voorafgaande tijd, ook vanwege
de kou, goed was verzorgd en het paard al naar de
stal was, werd hij binnengebracht zittend op een
ladder afgedekt met een paardedeken, gedragen door
twee Pieten. Sinterklaas had in die tussentijd ook voor
het eerst kennisgemaakt met de Friese borrel, die hij
meteen goed bleek te waarderen.
Voor de intocht van 1970 werd de door Piet van der
Eijk van de Hoogeveenseweg gerestaureerde,
éénassige, Tilbury gebruikt. Die was afkomstig uit
familiebezit van zijn vrouw Annie. Omdat er in
Benthuizen op dat moment geen daarvoor geschikt
paard meer was (het enige paard in de gemeente was
het werkpaard van Slootweg dat altijd in een weitje in
de bocht van de provinciale weg liep) had van der Eijk
de Tilbury geschikt gemaakt om er zijn trekker voor te
spannen. Op het gemeentehuis werd Sinterklaas
welkom geheten door locoburgemeester Hartman.
Burgemeester Keijzer was dat ook van Moerkapelle en
had daar dit jaar zijn taak. De rondrit kon dit jaar
eindigen bij de in 1970 gereedgekomen ‘De Tas’, waar
nu ook een kinderprogramma was georganiseerd.
In 1971 was het programma als in 1970, met een
verwelkoming door burgemeester Keijzer en, na de
rondrit met de Tilbury van van der Eijk, een kinder -
programma in De Tas.
In 1972 was er weer een intocht te paard. Met een paard
uit de manege van Nootdorp. Dat was geen onverdeeld
succes. Om te beginnen werd het paard een kwartier
te laat afgeleverd waardoor de kinderen (wel met
Sinterklaas op het bordes) drie keer liedjes moesten
zingen, de burgemeester tweemaal een toespraak
moest houden en Sinterklaas had al tweemaal voor

alles bedankt. Maar erger was dat het paard niet
muziekbestendig bleek voor de bijdrage van het korps
Harpe Davids. In het eerder genoemde artikel schreef
ik: Toen Sinterklaas uiteindelijk opgelucht op het paard
stapte zette Harpe Davids de muziek in. Het paard
nam een sprong en sindsdien weten de protestante
kinderen van Benthuizen dat katholieke bisschoppen
een rijbroek onder hun habijt dragen. Het paard bleef
vervolgens schichtig en was, ondanks twee man
hangend aan het bit, steeds een straatlengte voor op de
muziek en de stoet, zodoende ook tien minuten eerder
bij De Tas aankomend dan de stoet met kinderen. Het
kinderprogramma daar leed er gelukkig niet onder.
In 1973 was er daarom weer de intocht met het
veiliger vervoermiddel: de sjees.
In 1975 blijkt uit het archief dat de Tilbury vervangen
is door een open koets met paarden. De reden
hiervoor was een dodelijk ongeval bij de intocht van
Sinterklaas in Hazers woude waarbij een kind onder
een trekker kwam.
Dat de intochten steeds meer kinderen aantrokken
bleek in 1976: een meer dan volle Tas. Sinterklaas heeft
toen volgens een krantenbericht opgemerkt dat De Tas
eigenlijk veel te klein was. Ook al omdat veel ouders
met de kinderen meekwamen.
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Aankomst per schouw aan de Dijk.
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In de aankondiging voor de intocht van 1977 stond
dan ook dat het feest alleen bestemd was voor
kinderen, niet voor ouders. Overigens was de intocht
in 1976 pas op 3 december! In 1977 had Benthuizen
een tijdelijk burgemeester, de heer De Ronde.
Die was evenwel tot 31 december ook nog burgemeester
van Bergambacht en Ammerstol, per 1 januari 1978
benoemd tot burgemeester van Brielle en hij deed
Benthuizen er nog bij. Reden voor hem om mij als
locoburgemeester te vragen de Sint welkom te heten en
hem verder te begeleiden. Ik herinner me dat ik na afloop
van het kinderfeest in de weer volle Tas mijn door de
ambts keten ondersteund natuurlijk gezag heb gebruikt om
de kinderen, rij voor rij, de zaal rustig en ordelijk te laten
verlaten. Mijn eigen kinderen zaten er dan ook niet tussen.

In 1978 was de heer Verbree burgemeester geworden
en kon hij het welkom uitspreken en de Sint op zijn
rondrit begeleiden.
In 1986 en 1987 begon de intocht zeer spectaculair.
Door bemiddeling van dorpsgenoot Jan Menge, zelf
helikopterpiloot, kon Sinterklaas naar Benthuizen
komen per helikopter. Na deze bijzondere aankomst
stond bij het landingsterrein de koets klaar om na het
welkomstwoord van de burgemeester de rondrit door
het dorp te maken.
1989 was het kinderfeest na afloop van de rondrit niet
meer in De Tas maar in de net opgeleverde sportzaal
De Hil. De funktie van de sportzaal van De Tas was
overgenomen door de sporthal en De Tas werd , meen
ik, in die periode ook verbouwd tot partycentrum. De
ontvangst bleef bij het Gemeentehuis.
1990 was de laatste intocht in de gemeente
Benthuizen, die per 1 januari 1991 met Hazerswoude

en Koudekerk werd samengevoegd tot Rijnwoude. 
De laatste ontvangst dus op het Gemeentehuis. Door
waar nemend burgemeester Ten Have. De laatste rond -
rit van Sinterklaas met een Benthuizer burgemeester
als begeleider. Het laatste afscheidsfeest in De Hil.
Alles werkte mee om dit laatste bezoek een wat triest
tintje te geven:
- het was koud;
- het waaide hard en het regende;
- de geluidsinstallatie werkte niet.
Maar het feest in de warme Hil voor de kinderen
maakte alles toch weer goed.
Natuurlijk waren er daarna nog jaarlijks intochten,
welkomstmomenten en een kinderfeest. Weer in De Tas
overigens. Maar het begin was altijd wat onbestemd.

Er was immers geen Gemeentehuis meer.
Waar moest dan de ontvangst zijn? Bij De Korf?
Vooruit dan maar.

De schoolbezoeken
Intussen hebben al 42 maal de Benthuizer
kinderen bij de intochten gezongen, gezwaaid,
pepernoten uit de goot gevist en opgegeten en
gefeest na afloop.
Waar leerden de kinderen dat zingen? Thuis
natuurlijk, maar zeker ook op de scholen. Ja, de
scholen. Hoe ging het daar?
De eerste school die Sinterklaas uitnodigde
voor een bezoek was de Kleuterschool. Toen ze
daar namelijk hoorden dat de ECB in 1969
Sinterklaas in Benthuizen zou ontvangen
stuurden ze meteen een spoed boodschap naar
Madrid met de vraag of de Goedheiligman ook
bij hen langs zou kunnen komen. En gelukkig
was er nog een gaatje in de agenda.
Het eerste schoolbezoek dus in 1969. In 1970
gelukte het ook de Peuterspeelzaal een afspraak te

maken voor een schoolbezoek. En als derde volgde in
1971 de Lagere school Arnoldus van Os. De kleuter -
school en de lagere school waren toen nog zelf standige
organisaties met eigen schoolhoofden en ouder -
commissies. Ze waren wel beide gehuisvest in de
(tijdelijke) Jarinoschool in de Julianastraat. De peuter speel -
zaal zat in een houten schoolgebouw in de Beatrixstraat.
Drie bezoeken op éen ochtend was voor de Sint teveel
en in overleg werd toen besloten Sinterklaas de
peuterspeelzaal te laten bezoeken op 4 december en de
beide andere op 5 december (met aanpassingen als een
datum op zaterdag of zondag viel). In een school -
interview zei de Kindervriend dat het bezoek aan de
peuters hem altijd zo ontroerde; al die kleintje vol
overtuiging zingend, sommigen open en vrij, anderen
wat meer bedremmeld en soms ook wel wat angstig.
Maar het lukte hem, zo zei hij, toch altijd wel ze bijna
allemaal een handje te geven en een cadeautje.

Helikopterpiloot Jan Menge zet St. Nicolaas af op het voetbalveld.



Vanaf het eerste bezoek mochten de leidsters ieder jaar
voor de Pieten en de peuters de Zevensprong dansen
en vallen. En het lukte de Pieten, met hulp van de
kinderen, ook ieder jaar weer die cadeautjes te vinden
omdat ze spoorloos leken.
Het bezoek aan de kleuterschool en de lagere school
was wat enerverender. Om te beginnen waren het veel
meer groepen en dan lagen ook de leeftijden verder
uit elkaar. Meestal was er eerst in de speelzaal of in de
hal een gezamenlijk programma voor de jongsten.
Kinderen met een grenzeloos geloof in Sinterklaas,
maar ook met een grenzeloze inzet bij het uitvoeren
van de liedjes en de voordrachten. Daarna ging de Sint
met de Pieten de klassen bezoeken, tekeningen
bekijken, verhalen en liedjes aanhoren en… cadeautjes
uitreiken. Vooral de in de klassen aan gespannen
lijnen opgehangen tekeningen en plakwerkjes vroegen
de aanhoudende aandacht van de Sint in verband met
de hoogte van zijn mijter.
Na de koffiepauze in vlotte vaart door de klassen 3 tot
6. Daar waren ze dan al bezig met het uitpakken van
de zelfgemaakte surprises, de vloer lag bezaaid, de
sfeer was chaotisch, zeg maar baldadig. Een kleine
reprimande voor de meester of de juf ging er altijd wel
in, een al te flinke jongen moest met een al te stevige
handdruk van de Sint (wat een kracht nog voor zo’n
oude heer!) tot de orde worden geroepen. Een
afscheidslied lukte daarna altijd en de Pieten
herstelden vervolgens de chaos met handen vol
pepernoten.
Overigens werd de komst van Sint en de Pieten naar
de scholen in toenemende mate bemoeilijkt door wat
Sint en/of de Pieten nu weer was overkomen: Sint
was verdwaald in Benthuizen(!), Piet was in slaap
gevallen of hij zat nog op een dak, er was een Piet uit
Spanje meegekomen zonder diploma die letterlijk alles
verkeerd deed, Sint zijn paard was ziek, of zijn auto
was kapot (toen werd hij maar in de bak van een
shovel naar het schoolplein gebracht). Hoe kreeg je het
voor elkaar in het anders zo goed lopende Benthuizen!
Wat een rust was er dan in de eerste jaren: omdat het
bezoek van de acht klassen nogal wat vergde van de
Sint, zeker na de korte nachten, kreeg hij voorafgaand
aan het schoolbezoek altijd even een rusthalfuurtje en
wat verzorging in het huis van de familie Schulte,
eerst in de Bernhardstraat, later in de Dorpsstraat
Mieke was schoonheids specialist en Sint mocht zich
dan uitstrekken in de behandelstoel en werd dan even
opgefrist en opgemaakt: snor, baard, vermoeide huid.
Tweemaal ging dat onder tijdsdruk niet helemaal
goed:
- éenmaal knipte ze per ongeluk een stuk wenkbrauw

weg, die toen met Bisonkit moest worden vastgezet;
- éenmaal gebruikte ze voor ooglidonderhoud in de

plaats van créme lijm, waardoor een oog dicht -
geplakt bleek.

Maar het vervoer van het huis van Schulte naar de
scholen gebeurde altijd probleemloos met de 2CV van
Aukje Boonstra. Dat was ook het enige type auto waar
Sint met de mijter op rechtop in kon zitten.
Ik schreef dat Sint bij zijn avondbezoek in 1969 de
Friese borrel leerde waarderen. Dat was ook op de
scholen bekend geworden met als gevolg dat met de
Sint op 6 december ook drie vierkante flessen
meevoeren, met twee borrels per avond voldoende tot
half januari. (bij de fusie tussen kleuter- en lagere
school tot basisschool nog twee, maar toch genoeg tot
na de Kerstdagen, schaalvergroting eiste hier ook zijn
tol). Al met al worden de genoemde scholen dus ook
al weer 40 jaar of meer bezocht door de
Goedheiligman en zijn trouwe Pieten.
Het is niet onmogelijk dat een Benthuizer kind dat de
Sint ontmoette bij de intocht van 1969 of bij het eerste
schoolbezoek nu de grootouder is van een kind dat in
2010 één of beide evenementen meemaakte.
Ik sluit af met een volstrekt uniek bezoek van Sint
Nicolaas, niet verband houdend met zijn eigen
verjaardag. Op 1 augustus 1989 was de heer C Korving
25 jaar bij het onderwijs, waarvan 22 jaar in
Benthuizen. Als bovenmeester, zoals de krant schreef,
ontving hij de Sint al jaren op de Arnoldus van
Osschool. Het organiserend comité had eind 1989 in
Madrid gepolst of Sinterklaas ook bij de jubileum -
bijeenkomst in september 1989 aanwezig zou kunnen
zijn. Tot ieders verbazing werd daar positief op
gereageerd. Men liet wel weten dat het éénmalig was.
Tussendoor ging de Goedheiligman nooit op reis
anders dan soms naar Rome. Alleen voor de goede
relatie met Benthuizen wilde hij daar nu van afwijken
en hij zou één Piet meebrengen. Het bezoek was een
succes. Het enige probleem waren de pepernoten. Die
waren er nog niet en bakker van der Bijl kon ze niet
maken in een kleinere hoeveelheid dan éen kilogram.
En dat bleek wel wat veel tijdens de jubileum -
bijeenkomst waar niet gestrooid mocht worden.
Maar Benthuizen haalde weer eens de krant!
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Ontvangst door burgemeester ten Have.
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De eerste vergadering Ten huize van de heer Van
Staalduinen (op de hoek slootweg/dorpsstraat) vindt
de eerste vergadering plaats op 16 november 1892.
Beelaerts van Emmichoven is voorzitter, A. v/d Berg
secretaris en W. van Driel penningmeester. Het is een
korte vergadering waarin alleen de contributie wordt
vastgesteld op vijftig cent per jaar. Het jaar daarop
deelt de voorzitter mee dat de ijsclub de naam ‘De
Eendracht’ krijgt. Ook wordt het reglement
goedgekeurd. Tevens wordt een nieuw bestuur
gekozen. Nu wordt Arie v/d Berg voorzitter, P. van
Driel secretaris en W. van Driel penningmeester.
Waarschijnlijk is Beelaerts van Emmichhoven
verhuisd. Het voorstel om de contributie te verhogen
tot 1 gulden wordt goedgekeurd door
de leden. Hoeveel leden de ijsclub
heeft bij de oprichting weten we niet.
In 1905 waren er ongeveer 50 leden.
Bekende namen: Qualm, Merbis, Van
der Eijk, Gräper en Pos.

Dreggen en schaatsen 
Het bestuur is zich bewust van de gevaren bij het
schaatsen, want de eerste aankoop die gedaan wordt
is de aanschaf van twee dreggen! 

Nu was het in 1896 ook een
kwakkelwinter, dus het ijs
zal waarschijnlijk
gevaarlijk zijn geweest.

Toch wordt er geschaatst
want
tijdens de
vergadering

wordt
gevraagd of de

ijsclub ook een
baan wil vegen tot aan de molens

(aan het einde van de Slootweg). Ook de
ijsclub heeft zoals zoveel verenigingen soms
een tegenvallende opkomst van de leden. In
1902 zijn er naast het bestuur slechts twee
leden aanwezig. J.W. van Staalduinen, maar
ja, in zijn huis werd ook de vergadering
gehouden en de heer Rijlaars. Om leden te
trekken wordt voor gesteld om in het vervolg
een stel schaatsen, ter waarde van 5 gulden
onder de aanwezigen te verloten. Dat is een
goede stimulans.
De notulist
vermeldt dat erbij
de volgende
vergadering meer
dan 17 leden
waren opgekomen.
Later worden de
schaatsen ingeruild
voor dozen
sigaren. Pas in de
jaren 70 worden er
waardebonnen
verloot.

Uit de geschiedenis van de ijsclub
Anneke Bregman-de Groot
Een vereniging die meer dan honderd jaar heeft bestaan in Benthuizen was de ijsclub ‘De
Eendracht’. Al in 1892 werd deze club opgericht door onze beroemde schaatser Arie van de Berg.
Jarenlang was hij voorzitter van de ijsclub. In prachtig geschreven letters maakt de eerste
voorzitter, Beelaerts van Emmichoven, gewag van de oprichting.

Notulen oprichtingsvergadering 1892.

Mobilisatie 
1914 was een
bijzonder jaar. 
De Eerste
wereldoorlog is
uitgebroken. Het
bestuur besluit geen
leden vergadering te
houden in verband
met de mobilisatie.

Geen contributie
Het bestuur is praktisch. Als er in 1908 bijna
400 gulden in de kas zit, besluit men dat jaar geen
contributie      te heffen.
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Bestuursleden.
In november 1919 treedt de heer van
den Berg af als voorzitter. Ook de
secretaris stopt ermee. Arie van den
Berg heeft er dan 28 jaar opzitten.
Drie jaar als secretaris en 25 jaar als
voorzitter. De heer A. Paul is 24 jaar
secretaris geweest. De heer W. Van
de Heijden wordt de nieuwe
voorzitter. L. Gräper is de secretaris
en H.J. Rensink blijft penning -
meester. Tien jaar later komt er een
nieuwe secretaris. De heer W. Mets.
Vele notulen worden door hem
geschreven. Vanaf 1956 is hij
voorzitter van de ijsclub tot aan zijn
overlijden in 1969. Later is de heer
J. Bregman secretaris.

Jubileum
1952 is een kroonjaar in de
geschiedenis van de ijsvereniging.
Het zestigjarig bestaan wordt
gevierd. Zelfs de burgemeester
J.J. Steenbakker is hierbij aanwezig,

terwijl de wethouder, 
W.C. Diephout, zich
schriftelijk afmeldt. 
Die avond krijgt extra
luister door de
binnenkomst van het
oudste lid van de
ijsclub. De heer M. de
Vrij. Volgens de notulist
behoorde De Vrij tot de
oprichters van de
ijsclub! Hij wordt
toegesproken en 
krijgt als dank voor 
zijn jarenlange
lidmaatschap een doos
sigaren. 
Op deze jubileumavond
waren 45 leden
aanwezig.

Vanaf 1956 is Wim Mets
jarenlang bestuurslid.

Grote belangstelling bij een wedstrijd in 1940. Cees Voorwinden Pz. gaat winnend over de streep.



Locatie
Vanaf het begin van de oprichting tot 1968 werd er
vergaderd Bij Van Staalduinen, in café De Zwaan.
Daarna werd er enkele jaren in het verenigings gebouw
aan de Dorps straat (in de oude Openbare School/
gymzaal) zitting gehouden. 
Toen ‘De Tas’ werd geopend kon daar worden
vergaderd. 
John Kreft: “De laatste jaren vergaderden we bij
bestuursleden thuis. Dat scheelde in de kosten. Vaak
waren er maar een paar leden aanwezig. 
Het werd te duur om een zaaltje in ‘De Tas’ af te
huren.”

Schaatstijd
Tijdens een koude winter
kreeg de ijsvereniging veel
te doen. Baan (laten) vegen.
Wedstrijden organiseren.
Niet alleen hardrijden, maar
ook ringsteken, wedstrijden
voor kinderen en natuurlijk
de dikte van het ijs contro -
leren. “Minimaal 10 centi -
meter,” aldus John Kreft.
Om de baan schoon te
houden werd de firma De
Peinder ingeschakeld. Met
een tractor werden de banen
schoongeveegd. De tijd van
de baanveger was voorbij.
De tijd van schoonrijden
(bijna) ook. Weet u nog? Al
die paren die over de baan
zwierden? Schaatsen moet je
leren. De ijsclub gaf ook een
heus schaatsdiploma uit.
Naast de banen op de Vaart
kwam er ook een baantje
aan de Geerweg. In de
volksmond het ‘geitenweitje’
genoemd. Weet u eigenlijk
dat dit weitje officieel ‘Arie
van den Bergweide’ heet?

Jaren 80 en 90
De laatste jaren van de vorige eeuw werd het steeds
moeilijker bestuurleden te vinden voor de

ijsvereniging. Er waren leden genoeg (153) , maar
kandidaten voor het bestuur vinden was een
enorme klus. John Kreft en Peter de Vries waren
twee van de laatste bestuurleden. Hoe kwam
John in het bestuur? ‘Eerlijk gezegd weet ik dat
niet goed meer. Volgens mij ben ik mijn vader
opgevolgd. Ik begrijp wel dat bestuursfuncties
niet aantrekkelijk zijn. Je bent lid van een schaats -
vereniging omdat je graag schaatst. Als je in het
bestuur zit, ben je vooral bezig met regeldingen
en kom je bijna niet meer toe aan zelf schaatsen.’
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Jubileum
1917 bestond de ijsclub 25 jaar. Reden voor een feestje. Naast
koffie waren er ook taartjes. De rekening met ‘inbegrip van
zaalhuur (2 gulden)’ was ƒ92,25. Waarschijnlijk werden er
naast de taartjes ook de nodige borreltjes genuttigd. ’t Was
trouwens een strenge winter. Er werd bijna 20 gulden
uitgegeven aan de baanvegers.

Verzoek aan de bezetter om een vergadering te houden 20 maart 1944.

Oorlog
Ook in de oorlog werd er vergaderd. Er moest wel
toestemming worden gevraagd. Dhr. J.J. Boelstra
(waarnemend politiepresident) geeft toestemming
‘mits er geen onderwerpen van politieke aard
worden behandeld’. Er kwam ook geen verlichting
op de baan in verband met de verplichte
verduistering.
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Peter de Vries vertelt: “Ik
las een advertentie waarin
de schaatsclub bestuurs -
leden zocht. Zo kwam ik
in het bestuur. Eén keer per
jaar werd er vergaderd.
Dan bespraken we welke
activiteiten we zouden
organiseren.” 

Leden kwamen er
trouwens niet tijdens deze
leden vergaderingen. Peter
herinnert zich nog de
volgende anekdote: 
“We zouden met een
grote groep gaan
schaatsen in een ijshal. Ik
had 300 gulden gepind
voor de huur van de bus

en de entree en dat geld overhandigd aan een
begeleider. Die verloor dat geld. Grote schrik
natuurlijk. Ik belde de politie en wat bleek. Op het
bureau lag de envelop met geld. Keurig bezorgd door
een eerlijke Benthuizenaar! We hebben toen de eerlijke
vinder bedankt met een bos bloemen.”

Opgeheven
Wanneer precies de schaatsclub is opgeheven is niet

bekend. De laatste brief die in de archieven
voorkomt is gedateerd in 2000. Peter de
Vries zat toen al niet meer in het bestuur.
John Kreft: “Er was volgens mij geen
bestuurslid meer te vinden.” Het geld dat
de schaatsclub nog bezat is geschonken aan
een goed doel. Zo kwam er een einde aan
de geschiedenis van meer dan een eeuw
ijsclub ‘De Eendracht’.

Kinderen staan klaar voor een wedstrijd.

Emancipatie
Al in 1956 zat er een
vrouw in het bestuur.
Mevrouw M.Runsink-
Hak werd met
18 stemmen gekozen.
‘mogen wij ze met
groten blijdschap
ontvangen’ aldus de
secretaris. Open het dorp

Het bestuur ging voorzichtig om
met de kas. Als leden meenden
aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding of een voorstel deden
voor een bijzondere aanschaf werd
dat vaak afgewezen. De enige
uitzondering was in 1962. Mies
Bouwman hield een inzameling
voor ‘Open het dorp’. Toen besloot
het bestuur 25 gulden te doneren.



Al in mijn jeugd heb ik vaak met
bewondering naar dit mooie huis gekeken.
Het huis dat op de hoek van de dorpsstraat,
aan het begin van de Geerweg/
Zegwaartseweg staat.
Mijn grootmoeder, Antje Pos van den Berg
vertelde mij verhalen over neef Jan. Ik werd
door die verhalen meer en meer nieuwsgierig
naar de familie, die in het huis heeft
gewoond en ook hoe dit huis gebouwd is en
wanneer. Toen ik meer tijd kreeg om met
mijn hobby genealogie bezig te zijn, ben ik
de gegevens van de familie gaan opzoeken
en ook hoe de bouw van het huis gegaan is.
Al zoekende kwam ik leuke, verrassende
dingen tegen.
In 1794 komen we voor het eerst de naam
Van den Berg tegen in Benthuizen. Het gaat over Jacob
van den Berg, die op 17 oktober 1762 in Voorburg
gedoopt is. Jacob van den Berg bewoonde nl. pand
huis nr.171 in Zegwaart . Het bijzondere van het huis
in die tijd is, dat de grens van Benthuizen en Zegwaart
precies door het huis liep. De keuken was bijv. in

Benthuizen maar de woonkamer was in Zegwaart.
Jacob van den Berg woonde daar op vruchtbare grond,
want uit zijn twee huwelijken werden 17 kinderen
geboren. Zijn eerste huwelijk met Cornelia Visser had
9 kinderen en zijn tweede huwelijk met Maria
Klapwijk 8 kinderen.
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Onder: het huis met de tuin, ongeveer 1922.                             Boven: in opdracht van Arie van den Berg werd een nieuw pand in gebouwd in 1903.

Een bijzonder huis: ‘HUIZE VAN DEN BERG’
Marcus Pos
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Het huis, dat
eigendom was van
Jacob Lievaart, werd
verkocht op
19 juni 1794
aan Cornelis

Boerman. Jacob van den Berg bleef huurder van
het huis, de stal en het erf.
Deze Jacob van den Berg, koopman en
bouwman te Benthuizen, kocht 2 mei 1852 het
huis, de schuur, erf en tuin. 
In het kadaster komen we de volgende
gegevens tegen. Het was gelegen in de
gemeente Benthuizen bekend sub. Nr 50
verder bekend bij het kadaster onder sectie B
nummer’s 135. Tuin groot vier roeden en
veertig ellen en nr. 136 het huis, schuur en erf
groot acht roeden. Bij elkaar was het een
oppervlakte van twaalf roeden en veertig ellen;
er was namelijk een stuk grond bijgekocht van
Willem van Leeuwen, van beroep kastelein,
die aan de andere kant van de weg woonde.

Jacob had zijn geboortehuis gekocht. Hij heeft er
gewoond met Adriana van Os. Met haar was hij op
19 juni 1848 getrouwd. Uit dit huwelijk werden twee
kinderen geboren, die beiden op jonge leeftijd zijn
overleden.
Op 18 oktober 1893 overleed Jacob en wordt het huis en
toebehoren aan neef Arie verkocht voor 2008 gulden!
Arie van den Berg besloot een nieuw huis te bouwen.
In 1903 geeft hij de opdracht tot bouwen aan
timmerman L. Gräper, metselaar G. Pos en schilder
Bleijleven. Zij komen allen uit Benthuizen. De
loodgieter, Duivenbode, kwam uit Zegwaart. 
In dit nieuw gebouwde huis gaat zoon Jan wonen. Jan
was 18 december 1902 getrouwd met Jannetje Bac uit
Moerkapelle. Drie mei 1904 verkoopt Arie van den
Berg het huis aan zijn zoon Jan voor een bedrag van
6000 gulden.
Jan van den Berg bleef zijn hele leven in het huis
wonen. Neef Jan die zo bijzonder woonde. Achter
hoge heiningen waar bijna niemand toegang had.
Neef Jan werd meneer van den Berg genoemd.
Iedereen in Benthuizen werd alleen bij de achternaam
genoemd maar van den Berg was meneer. Was dit
omdat hij zijn werk voornamelijk door zijn knechten
liet doen en niet zoals de andere boeren meehielp? Dat
weet ik niet, maar bijzonder was het, net als zijn
woonomgeving.
Jan kreeg samen met Jannetje twee dochters. Toen een
derde kind werd geboren zijn moeder en kind
overleden. Dit was in 1908. Jan heeft er met altijd met
zijn twee dochters gewoond, later ook met nog twee
kleindochters.
Op 22 oktober 1961 is Jan van den Berg overleden.
Toen zijn dochters overleden waren, hebben de
kleindochters het huis aan D. Könings verkocht. Deze
heeft het huis grondig gerenoveerd en helemaal de
oorspronkelijke staat de, ‘oude glorie’ teruggegeven.

Meneer Jan van der Berg in zijn kantoor.

De huidige
bewoner
D. Könings heeft
bij de renovatie een
interessant plankje
gevonden tussen
het plafond. Op dat
plankje uit 1903
staan namelijk de
namen van de
werklieden die het
huis hielpen
bouwen. Het
verschil tussen
bazen en knechten
geeft het plankje
ook aan. Je leest
heel veel
achternamen die
nu nog steeds in
ons dorp
voorkomen. 
Verder wordt er op
het plankje vermeld
dat er in 1922 een
verbouwing is
uitgevoerd door de
firma’s Arie
Schellingerhout 

en Leen Gräper.
Op de foto’s beide kanten
van het plankje.



Als we behoefte hebben aan licht, dan hoeven wij in
het algemeen alleen maar een schakelaar om te zetten.
Natuurlijk is dat niet altijd zo geweest. Zoals het met
de meeste moderne verworvenheden is, was de weg
daar naartoe een kwestie van technische evolutie. Als
we terug gaan naar de oudheid, was , buiten de zon
en de maan, vuur de enige bron van licht. Voor vuur
had je brandbaar materiaal nodig en hout was
aanvankelijk het enige materie, dat voor langdurig
licht kon zorgen. Er waren natuurlijk meer brandbare
stoffen,zoals stro en ander droog plantenmateriaal,
maar deze brandden te snel weg om effectief te zijn..
Ook het aanmaken van vuur was een probleem, het
aanhouden van een vuur was een oplossing, maar
eiste wel doorlopende aandacht.
Met twee vuurstenen en droog licht ontvlambaar
materiaal kon men met geduld een smeulend vuurtje
maken en met blazen laten vlammen. Uit deze
methode ontstond de tondeldoos. Ook een bekende
manier om vuur te maken, was een hardhouten rond
stokje met behulp van een touwtje snel te laten
draaien in een stukje droog zachthout.
In die tijd was verplaatsbaar licht een fakkel. Dit was
een stok, ingesmeerd met pek of dierlijk vet.
Toen men de kunst van olie maken had ontdekt,
kwamen de olielampjes. Dit waren reservoirtjes met
een lontje. De eerst bekende dateert uit 12.000 voor
Christus, maar daarvoor zijn ze zeker ook al gemaakt.
Men schat dat ze tussen 15.000 en 12.000 voor Christus
zijn uitgevonden. Aanvankelijk gebruikte men grote
schelpen, waarin een pit op olie dreef. Later kwamen
aardewerken bakjes waarin de olie op een laagje water
werd gedaan en hierin lag de pit. Toen men de pit op
een drijvertje monteerde werd de lamp zuiniger. Ook
wij kennen deze vorm van verlichting uit het eind van
de tweede wereldoorlog. Veel licht gaven ze niet, maar
het gaf je een oriëntatiepunt in de duisternis. Later
kregen de lampjes een gesloten reservoir en een tuit,
waarin de pit bevestigd werd, de zogenaamde
tuitlampjes. Deze werden veel en langdurig gebruikt.,
van voor de jaartelling tot in de twintigste eeuw. Deze
gaven meer licht dan kaarsen.
In Nederland waren de kaarsen meer in beeld Er
waren twee soorten kaarsen, namelijk de vetkaars, een
walmend exemplaar dat snel opbrandde, maar
goedkoop was en de kaars van bijenwas. Deze gaf
mooi gelijkmatig licht , brandde schoon, maar was
duur..Om deze reden hadden kaarsenkronen vaak een
beperkt aantal armen.
De olielampen bleven zich wel ontwikkelen. In het
laatste deel van de 18e eeuw kwamen de branders,
aanvankelijk met een ronde pit, maar de Fransman

Argand vond het systeem uit van een platte pit tussen
twee koperen buisjes in een cilinder. Door de optimale
zuurstoftoevoer gaf deze lamp evenveel licht als
20 kaarsen. De Fransman Quintquet verbeterde deze
lamp door er een trekglas op te zetten.
In het midden van de 19e eeuw werd petroleum
ontdekt als brandstof voor lampen. Omdat petroleum
een vluchtige vloeistof is, moesten de lampen wel
aangepast worden, vooral omdat het ontploffings -
gevaar groter was. Waar tussen de vroegere
olielampen kunstzinnige exemplaren zaten, waren de
petroleumlampen over het algemeen alleen maar
functioneel. Immers gas- en electriciteitsverlichting
deden ook hun intrede en dit was aanvankelijk alleen
betaalbaar voor de welgestelden. En zij kochten
natuurlijk de in hun ogen gevaarlijke en stinkende
olielamp niet.
Op het platteland vond de petroleumlamp pas na
lange tijd een vaste plek. Immers, de distributie van de
brandstof was aanvankelijk duur en problematisch.
Maar omdat de aanleg van gas en licht buiten de
steden veel later plaatsvond, hebben zij veel langer
olielampen als verlichtingsbron gehad.
Toen de gloeilamp zijn intrede als verlichting deed,
kwam natuurlijk de vraag naar armaturen, alleen een
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Licht in de duisternis
Piet van Vliet

De Argand-lamp was al een hele stap vooruit.
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bolletje gaf wel erg kaal licht. Omdat de tafel het
centrale punt in de kamer was, was het logisch dat de
lamp hierboven hing. En om het licht op de tafel te
concentreren werd de lamp gemonteerd in een kap,
meestal van lichtdoorlatende stof. Maar ook glas werd
gebruikt. Ik kan mij de lamp bij mijn grootmoeder nog
herinneren, een ronde glazen gekleurde kap met
rondom aan de onderzijde kralenkettinkjes.
Al snel kwamen de tafel-, wand- en plafond- en
staande lampen in de handel. En de verscheidenheid
daarin werd heel erg groot. In de lampenwinkels zie je
door de grote collectie vaak de bomen door het bos
niet.
Omdat welgestelden zich toch wel wilden onder -
scheiden van het gewone volk, speelden ontwerpers
hierop in met exclusieve modellen In Frankrijk waren
dit bijvoorbeeld Daum, Lalique en Emille Gallé. Deze
ontwierpen lampen van glas in de art Deco stijl. Zij
maakten gebruik van speciale glastechnieken, namelijk
glas in lagen en door toevoegingen
kreeg je verschillende kleuren.
Hierdoor kreeg je een mooie
lichtspeling. Door de lagen vorm
te geven, bijvoorbeeld als
bloemen of bomen, kreeg je een
mooi decoratief effect. De
stijlperiode van deze ontwerpers,
waarvan Gallé ook meubelen
ontwierp, noemen ze de ‘École
de Nancy’. Als je met vakantie in
de richting van het zuiden gaat is
het zeer de moeite waard bij
Nancy een tussenstop te maken.
Buiten dat Nancy veel beziens -
waardigheden heeft, is een
bezoek aan het vroegere
woonhuis van Gallé, nu een
museum, een aanrader. Het is
helemaal ingericht met zijn eigen
ontwerpen.
De Amerikaan Louis Tiffany, een
kunstschilder, bezocht in 1889 in
Parijs de wereldtentoonstelling
voor inspiratie en zocht naar
kunstvoorwerpen voor verkoop
in Amerika . Hij maakte daar
kennis met de glaskunst van
Lalique en het geïriseerde glas
van de firma Lobmeyer. Terug in
Amerika stichtte hij enige jaren
later zijn eigen bedrijf voor het
vormgeven en inrichten van
huizen van de nieuwe rijken. Hij
maakte vaak gebruik van glas in
lood. Hiervoor zette hij een
tweede bedrijf op. Omdat hij niet

tevreden was over het glas, dat zijn leveranciers
maakten, heeft hij zelf glasovens laten bouwen. Hij
wilde n.l. niet met geëtst of gebrandschilderd glas
werken. Ook een brons gieterij ging een deel uitmaken
van zijn bedrijven.
In 1892 zette hij de “Woman Glass Cutting
Department” op onder leiding van Clara Driscoll voor
het vervaardigen van glas-in-loodramen en mozaïeken
door vrouwen. Dit gaf problemen met de vakbonden.
Hierop kom ik na dit artikel terug. In 1898 werden de
eerste lampen gemaakt. Aanvankelijk ook olielampen
met een glazen voet als oliereservoir. Aan de kwaliteit
en de vormgeving werden hoge eisen gesteld en omdat
alles handwerk was, waren de prijzen hoog. Toch was
de vraag groot en werd een grote productie bereikt.
Na het vertrek van Driscoll ging het bedrijf in een
neergaande lijn. Uiteindelijk volgde een faillissement.
De naam ‘Tiffanylampen’ is in de loop van de tijd een
soortnaam geworden voor glas-in-loodlampen.



Verkeersschool Bremmer b.v.

Verkeersschool Bross b.v.

Aannemingsbedrijf Gräper b.v.
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In 1994 werd de Cobweb Lamp, die in het bezit van
Barbara Streisand was, geveild voor $ 717.000.-. Nu was
dit wel een uniek exemplaar, maar onder de €10.000.-
zal je niet snel een echte Tiffany vinden. Dit geldt
trouwens ook voor de lampen van Gallé, Lalique, Daum
en Schneider. Wel zijn er natuurlijk van hun lampen
exemplaren nagemaakt, zelfs bijvoorbeeld met de naam
van Gallé erop. Nu zijn de ouderwetse lampen met een
gloeidraad bezig aan hun ondergang. Spaarlampen op
basis van TL nemen hun plaats in, evenals de LED
lampen. Ze zijn duurder, maar hebben een langere
levensduur en zijn zuinig in gebruik. En wie weet, wat
er in de toekomst nog gaat veranderen.

Over de problemen met de vakbond bij Tiffany. Door
tijdgebrek bij de mannelijke afdeling hadden de
vrouwen een order van glas-in-lood uitgevoerd. Dit viel
slecht bij de mannen en die schakelden de vakbond in.
Een staking dreigde en na overleg werd overeen -
gekomen, dat de vrouwenafdeling niet mocht
uitbreiden. Ook werd bepaald, dat de vrouwen alleen
florale motieven mochten maken. De geometrische
motieven waren exclusief voor de mannen. 
Inmiddels was ook de productie van lampen begonnen
en dit werd opgelost door te bepalen, dat lampen niet
onder glas-in-lood vielen.
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