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Woensdag 13 augustus ging een groot gezelschap 
Benthuizenaren op stap met de Historische Kring. Adri 
en Ries Havenaar hadden ook dit jaar een prachtige reis 
voorbereid. De boottochten, zo langzamerhand een mooie 
traditie, laten ons ieder jaar weer een prachtig stuk van 
Nederland zien vanaf het water.

Het zou voor de reizigers een lange dag worden zodat 
75 personen zich al vroeg verzamelden op de parkeerplaats 
bij de Plus (supermarkt). Iedereen kreeg een sticker waarmee 
we goed herkenbaar voor het bootpersoneel zouden zijn. Zo 
werd er richting Leiderdorp vertrokken. Daar lag de boot al 
te wachten. Rond tien uur vertrokken we richting het Rijn-
Schiekanaal. 

Rondje Zuid-Holland
Deze dag zouden we een ‘Rondje Zuid-Holland’ varen. Een 
lange tocht, maar wel een heel mooie!
De weersvoorspellingen waren aan het begin van de week 
somber: “veel regen, woensdag zelfs 95% kans op neerslag”. 
Adri vertelde dat ze nog nooit zo goed de weerberichten had 
gevolgd als deze dagen (net als veel meevarende gasten). Maar 
tot ieders genoegen begon de dag met een mooi zonnetje wat 
we de hele dag door bleven zien. Daardoor kon ook van het 
bovendek gebruik worden gemaakt zodat sommigen aan het 
einde van de dag een gezellig rood kleurtje hadden.
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Oudheidkamer De Negen Turven 
(met Winkel van Sinkel) 
Dorpsstraat 139, 2731 AN  Benthuizen 
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. 
Winkel van Sinkel ook woensdagmiddag geopend. 
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief 
 1e zaterdag van de maand. 
-  Afspraken voor groepsbezoeken: 

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

Zwerven door de Regio
Anneke Bregman - de Groot

Agenda 
13 september 2014  Monumentendag en 20 jaar 

Oudheidkamer.
10 oktober 2014  Ledenavond a.s. om 20.00 uur lezing 

door Peter Vlasveld
20 december 2014 Jaarlijkse Kerstinloop
9 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

Nieuwe Leden Mevr. Goutier, 
Mevr. Tina Groen, Dhr. M. Bregman,
Mevr. A. Hamminga, Mevr. A. M. Bregman,
Dhr. K.C. Bregman, Dhr. H.P. Bredewoud,
Dhr. E. Smit, Dhr. A. Moerma,
Dhr. R.Dekker, allen uit Benthuizen;
Dhr. P Matze uit Hazerswoude.
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Voor u ligt weer een nieuw Turfje. Een drukke tijd 
gaat aanbreken, want 13 september is er weer de 
jaarlijkse monumentendag en 10 oktober wil het 
bestuur een ledenavond houden.
In de zomermaanden zijn er meestal geen 
activiteiten. Niet dat er dan niets gedaan wordt. 
Iedere week ontvangen de vrijwilligers de gasten 
in de oudheidkamer en dan is ook de winkel open 
waar het regelmatig voorkomt dat klanten gewoon 
in de rij staan om geholpen te worden. De dames 
van de winkel hebben af en toe hun handen vol 
om de zakjes snoep naar keuze te vullen. Zo gaat 
dit hier nu alweer 20 jaar. Dit jaar is het 20 jaar 
geleden dat het gebouw beschikbaar kwam voor 
de Historische Kring Benthuizen. U kunt hierover 
lezen in dit Turfje.

Ik hoop dat iedereen genoten heeft van de boottocht 
die in augustus gepland stond. Ik hoorde van 
de voorzitter dat de aanmeldingen razendsnel 
binnenkwamen en de reis binnen de kortste keren 
volgeboekt was. Deze bootreis was de aanloop naar 
monumenten dag, want het thema voor deze dag 
is dit jaar ‘op reis’. In de tentoonstellingsruimte 
treft u een opstelling over allerlei soorten vervoer 
en ook van alles wat er nodig was om op reis te 
gaan. Ik denk niet dat u een e-ticket zal aantreffen. 
Toen ik dit schreef waren de organisatoren nog 
druk op zoek naar de kartonnen treinkaartjes en 
gewone vliegtickets. Reizen gaat tegenwoordig veel 
makkelijker en niet te vergeten, wij hebben intussen 
ook de kennis van waar we naar toe willen en hoe. 
Onze ouders hadden toch voornamelijk bus, trein 
en boot als vervoermiddel. Slechts een enkeling had 
een auto en wie ging er eigenlijk 50 jaar geleden 
ieder jaar op vakantie? We kunnen het ons bijna niet 
meer voorstellen dat we zo op ons leefplekje bleven. 
Op monumentendag zal er ook aandacht 
geschonken worden aan het jubileum van 20 jaar 
oudheidkamer. Precies de 13e september 2014 is het 
20 jaar geleden allemaal begonnen. Voor mijn gevoel 
is het er altijd geweest!

In oktober wil het bestuur een ledenavond houden 
en wel op vrijdag 10 oktober 2014. De avond wordt 
gehouden in de Bron en de aanvang zal 20.00 uur 
zijn.
De heer Peter Vlasveld gaat op deze avond 
een lezing houden over het bedwingen van DE 
WATERWOLF. Met veel moeite is vanaf het jaar 
900 de veenberg tussen Maas en Rijn ontgonnen en 
tot bruikbaar land gemaakt. Blokvormige wieden 
ontstonden met daaromheen sloten die uitwateren 
op een stroompje. Daarna werd er meer en meer 
ontgonnen volgens gereglementeerde ‘cope’, 
met sloten, weteringen, dijken en kaden. Dit was 
nauwelijks klaar of men begon turf te steken. Er was 
veel vraag naar brandstof en turf bracht geld op. 
Dit leidde tot verwoesting van het land. Er ontstond 
een meer van maar liefst 3.450 ha. Het water werd 
onbeheersbaar. De waterwolf vreet aan de oevers 
van het meer. Er moest iets gebeuren. Droogmalen. 
Overal zag men molens verrijzen en wat eens een 
meer was werd nu een droogmakerij.
Voor de natuurliefhebber is het interessant en 
belangrijk te weten hoe het slagenlandschap 
dat zich nu aan ons voordoet, bestaat uit 
droogmakerijen (die nu een bron zijn van zoute 
kwel) en veenpluisgebieden die bedreigd worden 
door voortdurende pijlverlagingen.
In het kort iets over het onderwerp. Peter Vlasveld 
gaat het helemaal uitleggen en vertellen hoe het 
in zijn werk ging. Hij heeft in zijn werkzame 
leven in diverse archieven gewerkt, met als laatste 
functie: hoofd restauratie en collectie beheer in het 
Amsterdamse stadsarchief. Verder heeft hij 30 jaar 
les gegeven aan de opleiding ‘restauratoren’. De 
interesse voor 
dit onderwerp is 
bij hem gewekt 
doordat hij op een 
plek woont, waar 
eens de molens van 
de droogmakerij 
hebben gestaan.  De 
Noordplas, deze ligt 
tussen Benthuizen 
en Hazerswoude 
Dorp.
U bent bij deze van 
harte uitgenodigd.

En verder wens ik u 
veel leesplezier.

Van het Bestuur van de Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Als we dit jaar Open Monumentendag vieren is het 
precies 20 jaar geleden dat de Historische Kring de 
beschikking kreeg over het gebouw achter de molen.
In het jaarprogramma van de vereniging staat 
vermeld: 10 september Monumentendag met 
zo mogelijk opening  Molenhuis. En dat is ook 
werkelijk gebeurd.
De vereniging had nu haar eigen plek om tentoon-
stellingen te gaan houden en gasten te ontvangen 
voor die tentoonstellingen. Ook was er ruimte voor 
het archief. De winkel van Sinkel ging draaien, wat 
niet?
Het gebouw was natuurlijk niet meteen geschikt om 
al die activiteiten in uit te voeren zoals wij dit anno 
2014 op deze plaats aantreffen. Er stond dan ook op 
de begroting van de vereniging bij de uitgaven een 
bedrag voor de verbouwing van 20.930,00 gulden. 
Aan de hoogte van het bedrag lees je meteen de vele 
vrijwilligers af die aan deze verbouwing zijn gaan 
meehelpen, want je kan voor zo’n bedrag lang niet 
alles realiseren. Het was toen ook nog maar een 
kleine vereniging, 318 leden wordt vermeld in het 
jaarverslag van 1994.

Er werd van alles bedacht om maar extra geld 
binnen te krijgen om het Molenhuis zo goed 
mogelijk in te richten. Zo lees ik dat op de 
Koninginnemarkt in 1995 de gastvrouwen uit het 
Molenhuis rondwandelen met een mand aan hun 
arm, gevuld met allerlei snoepjes die je kunt kopen 
en dat Jan van Driel in zijn rolstoel rond rijdt en 
iedereen die hij maar aan kan spreken naar Toon 
Mets stuurt om een envelop te gaan trekken. Dat 
bracht maar liefst 500 gulden op!

Er werd op allerlei 
terrein enorm veel 
energie in Het 
Molenhuis gestopt. 
De winkel werd 
opgezet. Daar is 
natuurlijk heel wat 
denkwerk aan te 
pas gekomen en 
er zijn veel dingen 
uitgeprobeerd. Het 
moest gaan groeien 
maar intussen is het 
echt een goedlopende 
winkel. 

En dan de 
tentoonstellingen…… wie, wat, waar. Wie de eerste 
exposities heeft gedaan weet ik niet maar heel veel 
jaren werden er schitterende tentoonstellingen 
opgezet onder de bezielende leiding van Inge van 
Eden Petersman. Vele medewerkers hebben denk ik 
door haar veel inspiratie opgedaan om dit nu nog 
steeds weer op te zetten. Ja, ga je tentoonstellingen 
houden, komen er mensen op bezoek, ze stellen 
vragen, wie weet het antwoord? Zo simpel is 
het runnen van een oudheidkamer niet. Maar de 
eerste hostess hebben het super gedaan, want nog 
altijd weten heel veel mensen de weg naar de 
oudheidkamer te vinden om de tentoonstellingen te 
bezoeken.
Aan zo’n tentoonstelling gaat de nodige public 
relations vooraf en daar is de heer Miel Bregman 
onmisbaar in, want hij zorgt voor foto’s en stukjes 
in de kranten en weet met Jaap van Dongen 
schitterende posters te ontwerpen.

En heb je genoeg rond gekeken zijn daar de 
gastvrouwen die altijd klaar staan met koffie en thee 
en vaak heerlijk eigen gebakken koek. En dat voor 
historische prijzen!!
Ben je weer bijgepraat onder het genot van koffie 
of thee, dan kun je naar een andere kamer gaan 
waar alle kennis en know how van de vereniging 
aanwezig is. Een schat van plaatselijke - en 
streekgeschiedenis is daar te vinden. Er zijn al 
10.000 foto’s in het archief (bijna allemaal met het 
hoe, wie en wat erbij). En is het gevraagde op die 
zaterdagmiddag (want dan is het open) niet te 
vinden dan gaan de heren er verder naar op zoek 
om toch een antwoord te kunnen geven. 

TWINTIG jaar Oudheidkamer
Marjolijn van der Haven - Verweij

Expositie van de eerste 1e klas van de kleuterschool te Benthuizen.
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Over service gesproken! 
Houdt men van 
geschiedenis dan is het 
daar heerlijk toeven. Maar 
je hoeft daar eigenlijk niet 
eens zo van te houden, 
want iedereen heeft een 
leven met herinneringen 
en die zijn daar prachtig 
met elkaar te delen. 
Ook de mensen van 
de werkgroep historie 
vinden dit fi jn, want van 
tijd tot tijd worden er 
dingen verteld die ook 
weer gebruikt kunnen 
worden als aanvulling op 
bepaalde gegevens van 
gebeurtenissen en feiten. 
Al deze activiteiten zijn 
in die 20 jaar een begrip 
geworden.

Voor Het Molenhuis, met de oude huiskamer en 
tentoonstellings ruimte, zijn allerlei acties gevoerd 
om een invalidelift te kunnen plaatsen. Kosten toen 
al ƒ 4.500,00. Het is allemaal voor elkaar gekomen. 
En niet te vergeten de mooie oude keuken met het 
washok. Helemaal door vrijwilligers gebouwd!!

Vandaag de dag staat de krant vol over 
saamhorigheid, we moeten meer met elkaar doen. 
In Benthuizen hebben zij al jaren geleden laten 
zien wat dit inhoudt en wat vrijwilligerswerk 
en inzet is. Een prachtig resultaat waar wij als 
dorpsgemeenschap trots op kunnen zijn.

In 2013 vierde de vereniging haar 25 jarig jubileum. 
Wij waren als dorp nog Rijnwoude en stonden voor 
de stap Alphen a.d. Rijn te worden. Door bestuur 
en meerdere leden is toen gesproken over het 
behouden van de eigen identiteit. Daarom is op de 
feestdag van de vereniging de naamsverandering 
aangebracht aan het molenhuis. ‘Oudheidkamer de 
Negen Turven,’ heet het gebouw nu. Hiermee wordt 
ook duidelijk aangegeven wat je er kunt aantreffen.
Op monumentendag zal er veel aandacht zijn 
rondom dit 20-jarig bestaan. Ik hoop dat u, wanneer 
u dit hebt gelezen, zondermeer de sfeer en alles 
rondom de oudheidkamer weer wilt meemaken. 
Hartelijk welkom. Iedereen staat voor u klaar.  

De Winkel van Sinkel in Kerstfeer.
Onder: Jan van Driel maakt als 
eerste gebruik van de traplift.
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De Openbare School had niet zoals de christelijke 
school in het dorp, een vereniging waarvan de 
ouders lid konden worden en daardoor betrokken 
werden bij de gang van zaken op school. Hoewel 
het niet wordt vermeld in de notulen zal dit 
zeker hebben meegespeeld bij de oprichting 
van een oudercommissie. De commissie deed 
in het notulenboek niet alleen verslag van de 
huishoudelijke vergaderingen, maar ook van 
ouderavonden en schoolreisjes.
Op 27 maart 1942 werd in het Luchtbeschermings-
lokaal (in het Beelaertspark) de eerste vergadering 
gehouden. De heer A.H. Rensink wordt voorzitter 
en A. Tuijl secretaris/penningmeester. 
Andere bestuursleden: Joost v/d Eijk en de dames 
Paul en Verheul. De bestuursleden nemen hun werk 
serieus. Er zal bij oudercommissie van de Openbare 
School in Zoetermeer geïnformeerd worden naar 
een huishoudelijk reglement.

In juni wordt er opnieuw vergaderd. Het hoofd 
der school, de heer Beumer, is hierbij aanwezig als 
adviserend lid. Naast zaken als notulen en goed-
keuren van het huishoudelijk reglement komt ook 
het schoolreisje aan de orde. Hoewel in de oorlogstijd 
(1942!) gaan de leerlingen van de twee hoogste 
groepen, de klassen 6 en 7, naar Artis in Amsterdam. 
“Om de voordeligste route te volgen,” volgens 
secretaris Tuijl, wordt er gekozen de leerlingen per 
boerenwagen weg te brengen naar Leiden. Daar zal 
de tram naar Amsterdam genomen worden. De lagere 
klassen wordt toegezegd bij ‘voldoende contanten’ 
een reisje naar de Haagse Dierentuin te maken. 
Meester Beumer stelt voor de kinderen een 
klein bedrag te laten storten en voor de rest 
bij ‘Belangstellenden voor het Openbaar 
Onderwijs’ aan te kloppen. Om geld te genereren 
voor schoolreisjes e.d. wordt voorgesteld een 
‘schoolfonds’ op te richten. Het is de bedoeling 
dat voor ieder schoolgaand kind vijf cent in het 
schoolfonds wordt gestort door de ouders.
Secretaris Tuijl heeft niet lang zijn functie kunnen 
uitoefenen. In de notulen is te lezen dat hij in 
december 1943 is overleden. Zijn taak wordt 
overgenomen door M. Dorst.

Moeilijk verkeer
In juli 1943 wordt opnieuw een schoolreis 
georganiseerd. Door het ‘moeilijke verkeer’ in 
de oorlogsjaren zal richting Wassenaar worden 
aangehouden. “Per wagen naar Leiden en per tram 
naar Wassenaar,” aldus de notulist. Meester Beumer 
vertelt op de volgende vergadering dat de kinderen 
tijdens het schoolreisje enorm genoten hebben. Hij 
heeft ook nog een meevaller te melden: “De kosten 
waren slechts 1 gulden 20 per kind”. Dus wil de 
meester van het overgebleven geld nog een keer 
naar een museum. 
Het schoolfonds kan zich verheugen in milde gevers. 
In 1944 zit er meer dan honderd gulden in de kas. 
En dat blijft nog even zo. Wegens de oorlog wordt 
er dit jaar geen schoolreisje georganiseerd. Wel stelt 
meester Beumer voor de kinderen te verrassen met 
een schoolfeestje tijdens Sint-Nicolaas.

Schoolreisjes
Het thema van de Open Monumentendag dit jaar is: ‘Op reis’. Monumenten zoals een 
treinstation is ons dorp niet rijk. Echter, we hebben wel reisverhalen! Het archief van de 
Historische Kring bevat o.a. de notulen van de oudercommissie van de Openbare School. 
Naast de notulen van de vergaderingen werden ook verslagen opgenomen van de andere 
activiteiten, zoals de ouderavonden en schoolreisjes. 
Een mooie gelegenheid om eens in die reisverslagen te duiken!

Anneke Bregman - de Groot

Op schoolreis naar Artis in het oorlogsjaar 1942. De man met de 
hoed is secretaris Arie Tuijl.
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Bevrijd
De bevrijdingsfeesten zijn weer achter de rug en de ouder-
commissie maakt zich op voor de schoolreis. Het plan 
is om naar Rotterdam te gaan. De meester wil met de 
leerlingen de Maastunnel bezichtigen. Daarna gaan de 
kinderen naar diergaarde Blijdorp. Geld is er voldoende. Er 
zit 200 gulden in het schoolfonds. In 1946 nemen de heren 
Van der Eijk en Rensink afscheid van de oudercommissie. 
Zij hebben geen kinderen meer op school. De heren 
G. Smink en M. Vermeulen nemen hun plaats in. Het eerste 
uitgebreide verslag van de schoolreis wordt gemaakt door 
M. Vermeulen.

Verslag op rijm
De heer Vermeulen was een getalenteerd mens. Hij schreef 
prachtige schoolreisverslagen op rijm in het  notulenboek 
en had een mooi (en duidelijk) handschrift. Het leuke is dat 
door zijn school reisverslagen ook anderen verhalen gingen 
schrijven over de schoolreisjes.
Op 9 juli 1946 ging de heer Vermeulen voor het eerst met de 
leerlingen op schoolreis. De kinderen en begeleiders gingen 
naar Amsterdam. Eerst in de tram naar het Rijksmuseum en 
daarna door naar Artis. 
De kinderen genoten. 
De heer Vermeulen ook!

Wij gingen een reisje maken
Met kinderen uit de klas 
Zij waren allen blijde. 
En verheugd in hun sas. 
 

Wij gingen maar eens reizen, 
naar het grote Amsterdam. 
Wij gingen ook nog rijden 
In een Amsterdamsche tram. 
 

Wij gingen naar ’t Museum 
Daar gingen zij graag heen. 
Wij zagen schilderijen 
Ja, zelfs nog van Jan Steen. 
 

Wij waren toen gekomen 
al in de dierentuin. 
Daar hebben wij genoten 
Naar onze harte lust. 
Wij hebben ook gezien 
Dat de apen daar elkander kust. 
 

We zijn toen rond gaan varen 
Al over ’t grote IJ 
Daar was de Vaarder Wallevisch 
Die vaart weer met september 
Ook naar de grote zee 
Dan brengt hij voor ons allen  
De levertraan weer mee. 
 

En vandaar zijn wij alle weer voldaan  
met de trein naar Leiden gegaan. 
En daar weer spontaan 
met de auto naar Benthuizen gegaan.
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Schoolreis met de kleinere kinderen
Natuurlijk gingen de lagere klassen ook op reis. 
Voor de meesten was het waarschijnlijk de eerste 
keer dat zij zo ver gingen reizen en ook de eerste 
keer dat zij de zee zagen.
Het was ook een hele belevenis. In Benthuizen 
stapten de kinderen onder leiding van boven-
meester Beumer en juffrouw Dirksen aan boord van 
de boot van Jac. Sintel. De boot voer door de sluis bij 
de familie Spijker (nu het poldergemaal Palenstein). 
De schipper koerste naar de Noord Aa, richting 
Stompwijk, Voorschoten, Leiden en dan aankomst 
in Katwijk. Voor veel Benthuizer kindertjes zal dit 
schoolreisje de eerste kennismaking zijn geweest 
met de Noordzee. Volgens het verslag werd er door 
de kinderen “genoten van balspelen en pootjebaden. 
Af en toe werd er gedronken van de meegebrachte 
limonade. En ook het eten kon niet achterblijven. 
Want de zee maakt hongerige magen!” De 
leerlingen vermaakten zich schijnbaar prima. Pas 
om 8 uur ’s avonds waren ze weer thuis!

Tweedaagse reis
In 1947 gingen de oudste leerlingen twee dagen 
naar Lunteren (zie de foto hieronder). Marie Alberts 
en mevrouw M.L. Hageman waren naast het 
onderwijzend personeel de begeleiders. De bus 
stond al vroeg klaar, want meester Beumer had een 
reis met interessante tussenstops georganiseerd. In 
Utrecht werd de Domtoren beklommen (465 treden). 
Volgens de ‘verslaggever’ waren de kinderen 

daarna erg moe van al dat klimmen. De volgende 
stop was bij het KNMI in De Bilt. Ook daar kregen 
de kinderen een rondleiding.
Voor een natje en een droogje werd ook gezorgd. 
De heer Beumer had namelijk zijn familie ook 
ingeschakeld. Zijn zus woonde in Lunteren en daar 
werd halt gehouden om te eten en te drinken.
Er werd overnacht in een Jeugdherberg. 
Dat slapen had nog wel wat voeten in aarde. 
Volgens mevrouw Hageman waren er wel zestig 
andere jongens op de slaapzaal. Dus het duurde 
even voordat iedereen stil was en ging slapen. 
Dat weerhield de leerlingen niet om de volgende 
morgen weer om zes uur wakker te zijn.
De bus stond al vroeg klaar, want de reis werd 
voortgezet richting Apeldoorn. Daar bezochten 
leiders en leerlingen het gedenkteken bij De 
Woeste Hoeve (in de oorlog werden hier vele 
verzetsstrijders gefusilleerd). Opnieuw werd er bij 
een vriend van de bovenmeester halt gehouden om 
te eten en te drinken. Daarna werd Paleis Het Loo, 
van toen koningin Wilhelmina, bekeken evenals 
op de terugweg Paleis Soestdijk. Op de weg naar 
Hilversum reden de reizigers langs de studio’s van 
de KRO en AVRO en konden de kinderen voor de 
laatste keer even drinken. Dit keer bij een kennis 
van de buschauffeur. 
Het was erg goed bevallen want mevrouw 
Hageman hoopt dat “meester Beumer nog meer van 
die gezellige reisjes voor de kinderen kan en wil 
organiseren”.
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Educatief
Schoolreisjes waren niet alleen ter vermaak. De 
meester en juffrouw probeerden ook altijd iets 
te bezoeken met een educatief element. Zo werd 
er in 1948 de nieuwe Maasbrug bezichtigd en de 
roltrappen werden beklommen. Dat zal zeker een 
grote belevenis zijn geweest. Wie uit Benthuizen 
had ooit een roltrap gezien? Ook de Maastunnel 
werd met een bezoek vereerd.
Na een bezoek aan Blijdorp werd de reis verder 
vervolgd met een rit door het Westland. Toen al 
bekend om zijn vele druiven- en tomatenkassen. 
In Hoek van Holland mochten de kinderen nog 
even pootje baden. Daarna werd wederom de bus 
beklommen om nog een speeltuin op te zoeken.
Voor hedendaagse begrippen werd alles in één dag 
gestopt. Maar het was natuurlijk voor veel kinderen 
ook het enige (verre) uitje van het jaar.

Mevrouw Hakkenbrak
In de notulenboeken zijn veel schoolreisverslagen 
te lezen die geschreven werden door mevrouw 
M. Hakkenbrak-Redert. Zij betekende veel voor de 
school en oudercommissie. 21 mei 1947, zij woonde 
nog niet zo lang in het dorp, werd zij bestuurslid 
van de oudercommissie. Zij volgde mevrouw Paul 
op die niet herkiesbaar was. Meer dan tien jaar 
maakte zij deel uit van de commissie en ging zij mee 
als begeleidster bij schoolreizen.
Zij kon waarschijnlijk goed bakken. Want steevast 
wordt haar naam genoemd als er sprake is van 
koffie en ‘heerlijke’ koek tijdens een vergadering. 
Haar schoolreisverhalen zijn ook erg leuk om te 
lezen. Zo verhaalt zij bij het schoolreisje van de 
lagere klassen in ’47 over de onenigheid die er was 
tussen de stationschef en de bovenmeester: “De reis 
ging naar Zoetermeer waar we het al dadelijk met 
de stationschef aan de stok kregen. Die meneer had 
liever gewild dat wij om 8 uur in plaats van 9 uur 
in de bus gezeten hadden, maar we zaten er en een 
knappe vent als hij ons er uitzette.”

In die tijd was (school)reizen een onzekere 
onderneming. Nadat de leerlingen aangekomen 
waren op het Staatsspoor in Den Haag, werden 
zij drie bij drie opgesteld voor het vervolg van de 
reis. “Meester Beumer en juf Dirkse gingen voorop, 
juffrouw Hage in het midden en ikzelf vormde de 
achterhoede.” Zo ging het gezelschap op weg naar 
de Haagse Dierentuin. Die bleek echter niet meer te 
bestaan! Dan maar meteen naar de zee. Daarvoor 
werd de tram genomen richting Scheveningen. 
“Voor de kinderen een feest, want de meesten 
hadden nog nooit in de tram gezeten,” volgens 
mevrouw Hakkenbrak.
Ook vertelt zij van meester Beumer die zijn 
‘zwempak’ aantrok. (Jammer dat daar geen foto’s 
van zijn). Na een verblijf aan zee en strand moesten 
de kinderen zich aankleden. Dat ging ook niet 
vanzelf volgens de verslaggeefster: “Nu dat was 
wat hoor. De één had zijn hemd ondersteboven aan, 
een meisje een jongensbroek en tenslotte hadden wij 
een meisjesbroek over.”

Nijmegen
In 1955 gingen de vierde en vijfde klas weer eens 
op reis. Mevrouw Hakkenbrak doet verslag: “Wat 
waren de jongens en meisjes verrukt over die 
reis (naar Arnhem en Nijmegen). De natuur is er 
prachtig. We reden door een prachtig landschap.” 
Uit de notulen blijkt dat de (boeren)jongens uit 
ons dorp goed opletten onderweg. Mevrouw 
Hakkenbrak: “De jongens zagen wel dat in 
Benthuizen de bieten groter waren dan daar.” En 
aan het eind schrijft zij: “Wij kunnen terugzien 
op een mooie leerzame reis. Een reis om nooit te 
vergeten.”

In de archieven komen we ook nog een rekening 
tegen van de schoolreis uit 1949. Toen kostte de hele 
schoolreis met vervoer van bus en trein voor de 
grote kinderen bijna 75 gulden. Kom daar nu eens 
om!
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Mevrouw Hakkenbrak is geen geboren Benthuizenaar.
“Wij komen van Goeree-Overflakkee. In de Tweede 
Wereldoorlog moest ons gezin verhuizen. Het 
eiland werd namelijk onder water gezet. Alle 
inwoners werden geëvacueerd. De meesten werden 
opgevangen in Rotterdam. Mijn ouders hadden 
echter familie in Koudekerk aan de Rijn (de opa 
en oma van mijn vaders kant woonden daar) en 
zijn toen daar naar toe getrokken. Daar kregen ze 
ook een huis toegewezen. Na de  oorlog wilden 
onze ouders in deze omgeving blijven en kwamen 
we terecht in Benthuizen. Mijn vader (Kommer 
Hakkenbrak) werd landarbeider bij de gebroeders 
Groen in de Benthorn.”
Het echtpaar Hakkenbrak, gezegend met 8 kinderen 
(1 zoon, 7 dochters), woonde eerst in een huis 
aan de Hoek, tegenover de winkel van Pos op de 
kruising Heerewegh/Westzijdeweg (deze huizen 
zijn afgebroken in de jaren zeventig). Daarna 
verhuisden zij naar de Molenstraat. De oudste 
vijf kinderen waren 
al van school af. 
Alleen de jongste drie 
dochters moesten 
nog in Benthuizen 
naar school. An 
(1936) Nelly (1940) 
en Maartje (1944). Ze 
zaten zelfs nog een 
jaar alle drie bij elkaar. 
Nelly Hakkenbrak: 
“Dat was vanwege de 
bouw van de nieuwe 
school. We zaten toen 
met alle kinderen van 
de eerste tot de achtste 
klas in één ruimte.” 
De leerlingen waren 
tijdelijk ondergebracht 
in de verfloods van 
schilder Freek Boevé. 
De nieuwbouw kwam 
op dezelfde plaats als 
de oude, tegenover de 
Hervormde Kerk.

Oudercommissie
Nelly Hakkenbrak weet nog dat haar moeder in 
het bestuur van de oudercommissie zat en dat zij 
meeging op schoolreisjes. Maar dat zij ook verslag 
deed van de schoolreisjes in het notulenboek, was 
haar niet bekend. “Mijn moeder was heel gastvrij, 
zodat meester Beumer en later meester Boerrigter 
met juffrouw Dirkse graag bij ons op bezoek 
kwamen. Dat zij echter ook van die leuke verhalen 
kon schrijven vind ik een erg leuke verrassing.”
Toen jongste dochter Maartje naar het voortgezet 
onderwijs ging, verliet mevrouw Hakkenbrak, na 
bijna tien jaar, de oudercommissie. 

Schoolreisjes
Wie ging er in Benthuizen op vakantie? Hooguit 
gingen gezinnen een dagje uit. Nelly herinnert zich 
nog de bezoekjes aan Katwijk aan Zee: “Dan gingen 
we op de fiets. En wij hadden nog het geluk dat 
onze oma op Goeree woonde. Daar gingen we ieder 

Gesprek met mevr. P. Hakkenbrak
Naast de verslagen kwamen we in het notulenboek van de oudercommissie ook een relaas 
tegen van een leerling over een schoolreisje. Nou ja, ‘reisje’. Het was een excursie van drie 
dagen. “De driedaagse tocht, 10-11-12 juni 1954,” staat er boven het opstel. Schrijfster is 
Pieternella (Nelly voor haar vriendinnetjes) Hakkenbrak. Een goede gelegenheid voor de 
Historische Kring om haar eens te vragen wat zij zich nog herinnert.

Anneke Bregman - de Groot
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jaar naar toe. 
Dat was, zeker 
voor een kind, een 
‘wereldreis’. Eerst met 
de bus naar Rotterdam, 
daar namen we het 
boemeltreintje naar de 
boot in Hellevoetsluis. 
Op die boot (nog een 
echte stoomboot à la sint 
Nicolaas) zaten we een 
halve dag en tijdens het 
varen aten we erwtensoep. 
Zomer of winter, altijd 
erwtensoep. Waren we 
eenmaal op Flakkee, dan 
moesten we weer ruim een 
uur met een boemeltje. Je 
begrijpt dat ik eenmaal 
weer op school veel te 
vertellen had over die 
verre reis.”

Excursie in 1954
In prachtige blokletters schrijft Nelly Hakkenbrak, 
zij zat in de zevende klas, haar opstel over de 
schoolreis. Veertien kinderen uit de zevende en 
achtste klas gingen drie dagen op reis. Annie de 
Ruiter was erbij, Henk Visser, evenals Toon Mets 
en Stoffel Hageman. Ze werden met luxe wagens 
tot Bunnik gebracht. In Bunnik bezochten zij de 
limonadefabriek Vrumona. Hier stonden ook hun 
fietsen klaar. Die waren met een vrachtwagen 
van firma De Ruiter gebracht. De kinderen, juf 
en meester stapten op de fiets en reden via Zeist 
naar Soesterberg. Daar bezichtigden de leerlingen 
de vliegtuigen op het (militaire) vliegveld. Nelly 
schrijft: “Wat maakte dat een herrie. Toen de 
jongens dat goed bewonderd hadden gingen 
we over het vliegveld naar de grote weg. De 
vliegtuigen vlogen vlak over je heen.”
Erg mooi weer was het de eerste dag niet. Nelly 
schreef dat ze onderweg bij paleis Soestdijk moesten 
schuilen. Maar ze zagen wel prinses Margriet! 
Verder fietsen maar weer, Baarn, Spakenburg 
en Bunschoten, over Nijkerk naar Putten. Nelly 
verzucht: “We waren allemaal blij dat we bij de 
jeugdherberg waren.” Ze hadden natuurlijk ook 
aardig wat fietskilometers in de benen.
In de jeugdherberg ontmoetten de leerlingen de 
‘vader en moeder’ en werden de regels uitgelegd. 
Er was corvee. Aardappels moesten worden 
geschild, vloeren geveegd en bedden opgemaakt.
De volgende dag werd er opnieuw gefietst en 
weer een groot aantal kilometers. Van Ermelo 

naar Harderwijk en dan een rondvaart over het 
IJsselmeer. In de bossen werd gegeten en gespeeld. 
Toen op de fiets naar het Grolsegat (een meertje in 
de bossen). Daar vergat Annie de Ruiter haar strik. 
Nelly vervolgt: “En toen moesten we weer terug 
fietsen en het meertje ligt helemaal beneden in het 
dal.” Tot overmaat van ramp verstuikte Nelly daar 
haar enkel. 
’s Avonds vertelde de vader van de jeugdherberg in 
het donker nog een eng spookverhaal!
De laatste dag brak aan. De kinderen gingen eerst 
per fiets naar de Amersfoortse berg, 81 meter hoog. 
Nelly: “Henk Visser had onderweg nog een lekke 
band. Toon Mets heeft hem hard opgepompt, want 
de meester vond het natuurlijk veel gemakkelijker 
om naar een fietsenmaker te gaan.” 
Na een etenspauze werd de rit voortgezet via de 
Leusderheide naar de Pyramide van Austerlitz. 
Daar stonden ook de auto’s klaar om de leerlingen 
weer op te halen. Nelly besluit: “We kwamen 
allemaal goed thuis. In Benthuizen stonden heel 
wat mensen ons op te wachten. We hebben het heel 
prettig gevonden en we hopen dat we volgend jaar 
weer gaan!”

Nog denkt Nelly Hakkenbrak met veel genoegen 
terug aan het verblijf in de jeugdherberg. ‘Ik vond 
het erg leuk en ik heb er later nog veel plezier 
aan beleefd. Toen ik wat ouder was, ging ik met 
mijn vriendin op vakantie en overnachtte dan 
in jeugdherbergen. Het was een veilige en leuke 
manier van vakantie houden. En je ontmoette er 
jongeren uit alle windstreken.’
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Reis
Onder het genot van koffi e en gebak werd koers 
gezet richting Leidschendam. Onder de deelnemers 
was ook het echtpaar De Ruiter aan boord. Zij 
waren deze dag vijftig jaar getrouwd en kregen 
namens de Historische Kring een bloemetje en 
hartelijke felicitaties. 
Inmiddels voer de boot door de sluis van 
Leidschendam. Wist u dat dit dorp een prachtig 
centrum heeft? We kwamen langs ‘Hofwijck’, het 
huis van Constantijn Huygens, gebouwd in 1642. 
En zetten daarna koers richting Delft. De kapitein 
vertelde over de bezienswaardigheden in en aan 
het water. We zagen prachtige huizen, tuinen 
met grasvelden als een biljartlaken en struwelen 
waarvan de eigenaar duidelijk andere prioriteiten 
had dan tuinieren. 
Langzamerhand naderden we Rotterdam. In 
de verte de Euromast. De skyline met de hoge 
gebouwen doet Amerikaans aan. Het is echter wel 
een indrukwekkend gezicht. Waarbij de prachtige 
wolkenluchten ons Holland op z’n mooist lieten 
zien!
Na de lunch ging het richting de Hollandse IJssel. 
Daarbij voeren we onder de stormvloedkering bij 
Krimpen aan de IJssel. Een machtig gezicht om dit 
gevaarte eens vanaf het water te kunnen zien. 

De nieuwe sluis bij Gouda is nog maar een paar 
maanden in gebruik en kampte met een storing. 
Het leek erop dat we hier heel lang zouden moeten 
wachten. Voordat we ons konden vervelen deelde 
Adri een puzzel uit en boog het gezelschap zich 
over cryptische plaatsnamen. We waren nog lang 
niet uitgepuzzeld toen de kapitein meedeelde dat er 
weer gevaren kon worden. Onze boot mocht door 
de ‘oude’ sluis. 
Via de Gouwe gleden we onder de Coenecoopbrug 
door naar de Waddinxveense hefbrug. Weer 
een storing. Dan is het fi jn als de kapitein goede 
connecties heeft. Na een klein oponthoud konden 
we weer verder. Naast het verorberen van een 
lekkere Aziatische maaltijd werd er nog steeds 
fanatiek gepuzzeld….

De spoorbrug van Alphen 
aan den Rijn kwam in zicht 
en zo langzamerhand het 
einde van de reis. 45 bruggen 
en 3 sluizen waren er op 
deze reis gepasseerd en we 
hadden deze dag meer dan 
100 kilometer gevaren. 
De deelnemers waren 
unaniem van mening dat deze 
bootreis meer dan de moeite 
waard was geweest. De HKB 
wil Sonja en Hans Bosma van 
Groene Hart Cruises hartelijk 
danken voor de prachtige reis. 
Evenals Adri en Ries voor de 
organisatie en we verheugen 
ons nu al op de volgende 
bootreis.
Nu alleen de puzzel nog 
oplossen…

vervolg van pagina 2  (Zwerven door de Regio)
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Honderd jaar geleden kwamen de meeste mensen 
hun hele leven niet verder dan de dichtstbijzijnde 
stad. Voor Benthuizenaren was dat Leiden. Soms per 
voet of met een brik waarvoor het paard gespannen 
was, werd de reis naar een stad gemaakt. Hoe anders 
is dat anno 2014. Mensen trekken de hele wereld 
over. Al is de één natuurlijk ‘reislustiger’ dan de 
ander. Jan Medema en zijn vrouw Tine, al sinds 1968 
woonachtig in ons dorp, hebben vele continenten 
bezocht. Als ervaren reiziger was Medema ook enige 
malen reisleider voor een aantal Benthuizenaren die 
Israël en Turkije bezochten. Tijd om eens te vragen 
naar zijn belevenissen als reisleider en reiziger.

Al bij binnenkomst merk je dat je in een huis staat 
van mensen die verre reizen maken. Mooie foto’s 
(hobby van Tine Medema) van olifanten in een wild-
park in Kenia en een witte reiger in bruidstooi uit 
Florida, schelpen in alle maten en kleuren uit de hele 
wereld verzameld en blikken speelgoed uit Zambia. 
Maar Afrika is het werelddeel dat hun hart heeft 
veroverd. Hun dochter werkte voor Memisa een 
aantal jaren in Zambia, waardoor het echtpaar 
Medema regelmatig een bezoek bracht aan dit 
continent. Jan Medema: “Het is er prachtig. Vooral 
op de grens van Kenia en Tanzania heb je enorme 
natuurparken waar je olifanten, neushoorns en 
ander wild kunt zien. Er zijn zoutmeren met 
honderdduizenden flamingo’s en pelikanen. In 
het Amboseli National Park lopen heel veel wilde 
dieren. Het is er moerassig vanwege het water van 
de Kilimanjaro, dus voldoende voedsel 
voor alle dieren. Je ziet er hyena’s, zebra’s, 
giraffen maar ook leeuwen. Die leeuwen 
hoeven alleen maar op te staan om een 
boutje te verschalken.” 
Tine Medema: “De allereerste olifant die 
ik zag, was op de grens van Zimbabwe en 
Zambia. Ik stapte meteen uit om een foto te 
maken! Dat zou ik nu wel iets voorzichtiger 
aanpakken. Toen we in de auto zaten, 
liepen de olifanten zo dicht langs de auto 
dat ik ze aan kon raken. Schitterend.”

Reisvirus
Het reizen zat beiden al jong in het bloed. 
Jan: “Op mijn zestiende ging ik op de fiets 
naar België en Luxemburg.” Zijn vrouw 
vult aan: “Toen we net verkering hadden 
(in 1957) gingen we al naar Italië.”

Ook hun kinderen zijn besmet geraakt met dit 
‘virus’. Een zoon woont in Amerika, hun enige 
dochter is na haar verblijf in Afrika in Italië gaan 
wonen. Voor zijn werk is Jan Medema meer dan 
honderd keer in de Verenigde Staten geweest. Hij 
werkte o.a. bij TNO, bij het defensie-onderzoek. Hij 
reisde voor zijn werk naar Canada, Alaska, Midden-
Amerika, Noorwegen en Zwitserland. Dat betekende 
dat zijn vrouw thuis voor de kinderen zorgde. Toen 
de kinderen uit huis waren ging zij mee. Mevrouw 
Medema: “Costa Rica is echt een prachtig land met 
een schitterende natuur. Je ziet er luiaards (Latijnse 
naam: Bradypus), die aan de bomen hangen, 
slangen, bijzondere gekleurde kikkers.” Zij laat een 
collage van foto’s zien over de reis. 
De enige landen die (nog) niet bezocht zijn door het 
echtpaar Medema zijn China en Japan. 
In de Everglades in Florida zagen ze 35 dolfijnen 
door de boeggolven van de boot springen. 
Een andere foto laat twee kleindochters zien die 
van dichtbij een neushoorn fotograferen in Zambia. 
Jan Medema: “Er stond een gids bij met een geweer 
voor het geval de neushoorn ons zou aanvallen. 
Later hoorden we dat er geen kogels in het geweer 
zaten, want hij had geen geld voor ammunitie!”
Het leuke van verre reizen maken is de ontmoeting 
met andere gewoonten. Zo vertelt Medema over het 
eten in Mexico: “In Mexico kun je een puntzak met 
torren kopen. Net zoals je in Nederland een puntzak 
met patat koopt. Die insecten gelden daar als een 
delicatesse. Ik vond ze niet lekker.”

Verre reizen
Anneke Bregman - de Groot

Piet en Martha van Noort mee op reis.



14  •  BENTHUIZER TURFJES  •  september 2014

Israël reizen
Jan Medema had wel eens een paar reisjes naar 
Parijs en Londen georganiseerd en bezocht voor zijn 
werk Israël. Toen hij daarover vertelde, wilde men 
daar eigenlijk ook wel eens naar toe. En gezien zijn 
ervaring met reizen organiseren kwam de vraag of 
hij niet eens een reis naar Israël wilde voorbereiden. 
Jan Medema: “Een reis naar Israël is natuurlijk best 
kostbaar. Ik kwam echter in contact met dominee 
Poot uit Zoetermeer die ook een reis met mensen uit 
Zoetermeer wilde organiseren. Die plannen hebben 
we toen samengevoegd en daardoor hebben we 
zelfs twee reizen georganiseerd. Eén reis in het in 
najaar (1987) en één in het voorjaar (1988). Het leuke 
was dat onze groep uit een kerkelijk gemêleerd 
gezelschap bestond. Alle protestantse denominaties 
waren vertegenwoordigd.”
Met die reizen gingen uit 
Benthuizen Piet van Noort 
met zijn vrouw Marta en 
Anne van Noort met zijn 
vrouw Marry. Hannie 
van de Wel, familie Van 
Reeuwijk, Kootje Selie, 
Bep van der Heiden en 
Tine Gräper-Slotemaker 
sloten zich hierbij aan. De 
meesten van de in totaal 
70 deelnemers kwamen uit 
Zoetermeer. Iedere groep 
bestond uit 35 personen.
Medema: “Ons reis-
gezelschap zag het leven, 
zoals het in de Bijbel 
wordt beschreven, vooral 
terug bij de Arabische 
bevolking. De herders en 
tenten hebben de Israëliërs 
reeds ver achter zich 
gelaten. Maar ga je bij een 
Bedoeïen op bezoek, dan 
kun je je voorstellen hoe 
de herdersvorsten leefden 
in de tijd van het Oude Testament.”
In Bethsaida bij de monding van de Jordaan werd de 
plaats bezocht waar de spijziging van de vijfduizend 
zou hebben plaatsgevonden. Medema: “Het mooie 
was dat het ook nu nog een plaats is waar de Joden 
gaan picknicken. Het is ook de enige plaats in het 
land waar je in het zachte gras kunt zitten.”
Hoe bereidde Jan Medema zijn reizen voor? Hij 
lacht: “Net als een leraar, gewoon een bladzij 
voorblijven. Nee hoor, mijn vrouw en ik waren er 
samen al een paar keer geweest en ik had er veel 
over gelezen. Ik was wel de reisleider, maar Israël 

staat niet toe dat je zelf als gids optreedt. Je bent 
verplicht een lokale gids mee te vragen.”
Het viel reisleider Medema op als hij met zijn 
gezelschap op stap was, dat zijn groep bij ongeveer 
elke kraam iets wilde kopen. “Dan kreeg je ze met 
geen mogelijkheid de bus in. En het waren altijd 
dezelfde mensen die achterbleven.”
De Sinaïwoestijn werd bezocht evenals het klooster. 
Medema vertelt dat er sinds de val van de Muur 
veel Russen naar dit klooster komen. “De Russische 
bezoekers willen allemaal een blaadje meenemen 
van de braamstruik die in de kloostertuin staat.”

Turkije
Medema ging ook als reisleider naar Turkije. Ook 
deze keer was Benthuizen goed vertegenwoordigd 
in het reisgezelschap. Zij bezochten daar de steden 

waar Paulus en Johannes 
over schrijven. “We 
begonnen die reis in 
Istanbul. Via Pergamum 
en Izmir (Smyrna) gingen 
we naar Efeze. In deze 
stad staat een prachtige 
arena. Er kunnen meer 
dan 25.000 personen 
in en er is zo’n goede 
akoestiek dat zelfs in de 

buitenste ring de woorden die gezongen werden (en 
worden) goed te verstaan zijn. Verder bezochten we 
Pamukkale (Laodicea). Deze plaats is beroemd om 
zijn kalkterrassen. Uit warmwater bronnen borrelt 
kalkrijk lauwwarm water, waaruit zich de opgeloste 
kalk afzet. Het lauwe water oogt verfrissend voor 
de dorstige reiziger, maar het smaakt smerig. 
Tijdens de reizen vertelde dominee Poot de 
theologische verhalen en hield ’s avonds de dag-
sluitingen. Nog steeds gaan Jan Medema en zijn 
vrouw graag op reis. Tine Medema: “Je leert er veel 
van. Reizen verrijkt ons leven.”

Nog een leuk reis-weetje
In Italië bezochten Medema en zijn vrouw in Bari de Sint 
Nicolaaskerk. Jan Medema: “Sint Nicolaas is in 1100 opgegraven 
in Myra (Turkije) en opnieuw begraven in Bari. Hij was 
beschermheilige van de zeelieden, kinderen en ouwe vrijsters. 
(De traditie van speculaaspoppen vindt hier zijn oorsprong).
Er staat in Bari een groot beeld van Sinterklaas. Dat staat er nog 
niet zo lang en is geschonken door president Poetin. De kerk 
wordt bezocht door veel Russen. Sint Nicolaas is namelijk een 
belangrijke beschermheilige van de Russisch-Orthodoxe Kerk. 
Alle tsaren heetten ook Nicolaas, naar ‘onze’ Sinterklaas.”

In het midden Jan Medema.Ds. Poot onderwijst in de synagoge van Kapernaum.
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Benzine werd begin 
vorige eeuw in blikken 
van 10 liter verkocht. 
APC (Esso) begon hier 
als eerste mee in 1905, in 
1907 gevolgd door Shell. 
De voorraadtanks lagen 
op stenen of gietijzeren 
‘zadels’.
Vanaf 1920 startte Shell 
als eerste in Nederland 
met de verkoop van 
benzine uit ondergrondse 
tanks, waarop een 
handbediende 
benzinepomp stond, die 
de benzine regelrecht 
in de tank van de 
auto pompte. Deze 
pompen stonden bij o.a. 
fi etsenhandelaren, hotels en drogisterijen.
In Benthuizen werden eind twintiger jaren de eerste 
benzinepompen in de Dorpsstraat (de hoofdstraat) 
geplaatst.

De vergunningen werden meestal bij de gemeente 
aangevraagd door oliemaatschappijen.
14 juni 1926 werd een aanvraag voor een 
hinderwet vergunning ingediend door de Bataafse 
Import Maatschappij, voor het realiseren van 
een benzine-installatie met een ondergronds 
reservoir en een bovengrondse aftapinrichting 
met handbediende pomp; te plaatsen in de 
Dorpsstraat 142 (nu Dorpsstraat 108) en wel voor 
Willem Schuddebeurs, autoreparateur, loodgieter 
en tevens autobusondernemer, die tevens de radio-
distributie verzorgde in het dorp. En nu dus ook 

nog benzine pomp houder voor de Shell. Deze pomp 
was ingericht met twee glazen van vijf liter. Eerst 
werd een glas volgepompt en terwijl de benzine 
geleegd werd in de tank van de auto, pompte men 
het andere glas vol. Zo kreeg men dus altijd een 
veelvoud van vijf liter in de tank. Deze pomp heeft 
er tot begin jaren zestig gestaan.
Op 23 januari 1930 diende de American Petroleum 
Company een verzoek in tot het oprichten van een 
benzine-installatie met een ondergronds reservoir 
met bovengrondse aftaprichting, waarvan de 
verkoop van benzine in handen kwam van Cees 
Mets, rijwielhersteller, loodgieter, enz. Deze pomp 
stond aan de Dorpsstraat waar heden ten dage de 
familie Buiter en de familie Van der Bijl wonen. Cees 
Mets had zijn woonhuis aan de Dorpsstraat 183. 
Na de Tweede Wereldoorlog is Mets gestopt met de 
benzineverkoop.

30 december 1932 vroeg de N.V. Bataafse Import 
Maatschappij (Shell) een vergunning aan voor het 
verwezenlijken van een benzine-installatie met 
bovengrondse aftapinrichting aan de Dorpsstraat 124. 
Dit voor de heer Piet de Vrij, die een transportbedrijf 
dreef aan de oostelijke ingang van de Dorpsstraat 
(in de dorpsmond ‘de Hoek’) en daar stond de 
pomp tussen de bomen. Deze pomp verhuisde in 
1934 naar het nieuwe pand van Piet de Vrij aan 
de Dorpsstraat 134 b. Dit was een handbediende 
pompinstallatie die in januari 1950 werd vervangen 
door een moderne elektrisch aangedreven pomp.

En óók de benzinepomp verdween uit de dorpskern
Marcus Pos

De benzinepomp van Willem Schuddebeurs.

De APC pomp van Cees Mets in de Dorpsstraat in 1934.



24 juni 1938 kwam er ook een aanvraag voor 
een hinderwetvergunning van de Bataafse 
Import Maatschappij voor het plaatsen van 
een benzine-installatie met een ondergronds 
reservoir en een bovengrondse aftapinrichting 
met handbediende pomp, te plaatsen aan de 
Dorpsstraat 60 (tegenwoordig Dorpsstraat 99) 
en wel voor beurtschipper, kolenboer en olie- 
en benzinehandel Willem van Aalst. Shell was 
dus goed vertegenwoordigd in de Dorpsstaat. 

Deze pomp werd geplaatst in het schuitenhuis 
van Willem van Aalst. Later werden er nog drie 
handbediende pompen aan de buitenkant tegen het 
schuitenhuis geplaatst (Zie de foto links waar zoon Arie 
de diverse 200 liter vaten met hand vol pompt).
In 1946, 1950,1955,1956,1957 enz. waren er weer 
aanvragen voor een hinderwetverguning. Steeds 
inzake verbeteringen en het verplaatsen van de 
pompen. Wat de aanvraag in 1950 betreft, ging het om 

het plaatsen van de eerste elektrische pomp.

Na de Tweede Wereldoorlog verschenen er 
meerdere pompen in de Dorpsstraat. 
Garage van der Meer startte in 1958 met 
een benzinepomp aan de Dorpsstraat 84 

van het merk Caltex, die later, toen de 
Dr. Alb. Schweitzerlaan klaar was, de 
pompen voor het nieuwe pand van  
het autobedrijf plaatste.

September 1964. Smederij Voskamp 
startte ook een benzinepomp in de 
Dorpsstraat en wel met het merk O.K.
In juni 1968 plaatste Garage Vermeulen 
een B.P. pomp bij zijn bedrijf.

Helaas zijn één voor één de oude 
benzine pompen uit de Dorpsstraat 

verdwenen en is er tegenwoordig weinig 
concurrentie meer. Momenteel zijn er in 
Benthuizen twee benzinestations. Eén 
aan de Omleidingsweg en één aan de 
Hogeveenseweg.

Bronnen:
Streekarchief Midden Holland, 
Haagvaarder,  
de heren O. Bij de Vaate  
en W. de Vrij.
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