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Voor u ligt het nieuwe Turfje met weer veel leesplezier en 
wetenswaardigheden. Het is fijn dat de redactie zoveel leuke 
positieve reacties heeft gekregen op het vorige Turfje. Ja, toen 
in kerstsfeer, nu staan we al vlak voor koningsdag.
Dit jaar is er geen speciaal thema aan koningsdag verbonden 
en er worden ook geen speciale herdenkingen gehouden. 
De redactie heeft daarom een eigen invulling aan dit Turfje 
gegeven en wij hopen dat u er weer veel plezier aan beleeft.

Tentoonstellingen 
Het is steeds de moeite waard om de trap te beklimmen 
en een kijkje te nemen in onze tentoonstellings ruimte, 
waar elke keer wel weer iets interessants te bewonderen is. 
Ook de traplift doet het, maar deze heeft wel een speciale 
gebruiksaanwijzing. We hopen dit aan te passen, zodat er 
geen nee gezegd hoeft te worden als iemand moeite heeft met 
de trap en de lift wil of moet gebruiken.

Rond Kerstmis hadden we een korte kerststallen
tentoonstelling. Van miniaturen tot grote gehaakte kerst
figuren waren bijeen gebracht. 

Na de kerst is er een hele fraaie tentoonstelling ingericht met 
oude schaatsen, sleeën en mutsen. Echtpaar Van Kempen 
heeft dit prachtig verzorgd. Heel bijzonder om een muts met 
de handtekening van Erik Hulzebos te zien hangen en de 
schaatsen van niemand minder dan Ard Schenk te kunnen 
bewonderen.
Leerzaam was het hoe de heer Toon van Kempen over de 
schaatsen kon vertellen. Zo was er aan de schaats te zien 
welke smid deze gemaakt had, was het van een rijk of arm 
persoon, waaraan kon je zien of de schaats voor een man of 
een vrouw was? Voor de leek waren het allemaal doorlopers 
totdat je verteld werd, wat er bijzonder aan was. Ook de 
prachtig beschilderde slee was een bezienswaardigheid, net 
als de grote verzameling ijsmutsen. Mooie en erg interessante 
expositie.

Rond Pasen heeft mevrouw Joke Endeveld de ruimte 
ingericht met paasattributen en daarbij de verzameling 
eierdopjes van mevrouw Qualm (een vroegere vrijwilligster 
van onze Winkel van Sinkel) tentoongesteld. Vrolijk en zeer 
het bekijken waard.

Wanneer u dit leest, is nog steeds de tentoon stelling van 
miniatuur brandweerauto’s gaande. Bent u nog niet geweest?
U moet beslist een kijkje gaan nemen. De eigenaar van 
deze collectie, de heer Van der Hoek uit Delft, is vaak op 
zaterdagmiddag aanwezig om vragen te beantwoorden of er 
gewoon over te vertellen en vertellen… want dat kan meneer 
Van der Hoek als geen ander.
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Naast het aanbieden van tentoonstellingen worden 
er iedere derde zaterdag van de maand (alleen in 
de maanden oktober tot en met maart), activiteiten 
aangeboden zoals het maken van een paaskrans, 
demonstraties van papiersnijwerk, sieraden borduren 
of tasjes en ceinturen haken. U ziet, steeds de moeite 
waard om de oudheidkamer te bezoeken en u weet: 
altijd staat de koffie en thee met heerlijke koek klaar. 
Voor de prijs (€ 1,20) hoef je het beslist niet te laten.
Deze activiteiten komen meestal tot stand dankzij de 
creativiteit van een aantal vrijwilligers. Hebt u ook 
een idee, geef het aan ons door, want vroeg of laat 
raken de ideeën bij ons op. Het is leuk als uw idee in 
één van onze activiteiten gebruikt kan worden.

Correctie
Laat ik ook meteen even iets corrigeren wat ik in de 
vorige Turf heb geschreven. Ik gaf aan dat er elke 
zaterdagmiddag gelegenheid is om gegevens op te 
vragen over historie van in en rondom Benthuizen 
of over genealogie. Dit is niet elke zaterdag maar 
alleen de eerste zaterdag van de maand! Door mijn 
fout waren de vrijwilligers verplicht elke week 
zitting te nemen en dat kan niet van hen worden 
gevraagd.

Ledenvergadering
De ledenvergadering van 1 april jl. is door een groot 
aantal leden bezocht. Tijdens die vergadering hebben 
we afscheid genomen van de heer P. van Vliet. 
Hij is ruim dertien jaar de penningmeester van de 
Historische Kring geweest. Deze taak heeft hij altijd 
op een hele bescheiden manier ingevuld. Trouw 
elke zaterdag naar de oudheidkamer komen om 
de financiële zaken met de heer Pos af te wikkelen, 
zorgen dat de jaarstukken weer in orde waren, noem 
maar op. Samen met mevrouw Van Driel zorgde hij 
ervoor dat alles netjes op tijd betaald werd en dat de 
nodige gelden binnen kwamen.
De heer Van Vliet was op het eerste gezicht een stille 
bescheiden man, maar vroeg je hem iets over zijn 
vroegere werk dan kon hij daar heel humoristisch 
en vooral ook boeiend over vertellen. Net als over 
zijn vroegere woonplaats Den Haag, waar hij de 
oorlog van nabij heeft meegemaakt. Jammer dat hij 
destijds niet in Benthuizen woonde, want dan kon 
hij een pakkend verhaal vertellen, geschikt voor 
plaatsing in het Turfje. Want als de heer Van Vliet 
aan het vertellen was, dan moest je luisteren omdat 
het altijd boeiend en interessant was.
De ouderdom ging hem parten spelen en daarom 
moest hij stoppen met zijn taak als penningmeester. 
Vanaf deze plaats willen wij hem namens de hele 
vereniging nog eens hartelijk bedanken voor zijn 
jarenlange inzet.

De Nachtwacht
Na de pauze werd er een heel bijzondere lezing 
gehouden door de heer Jacques Hendrikx. Hij 
vertelde over het schilderij de nachtwacht. De 
lezing heet ‘Nachtwandeling’, een toepasselijke 
naam, want er werd verteld op welke plaatsen in 
Amsterdam het schilderij gemaakt was en gehangen 
heeft totdat het zijn/haar plek vond in het huidige 
Rijksmuseum. Jammer als u deze lezing heeft 
moeten missen, want het bevatte veel bijzondere 
informatie en de heer Hendrikx is een goed 
verteller. Ik vond het heel mooi. 

Koningsdag
De eerstvolgende activiteit die nu op de agenda 
staat is koningsdag. Achter de schermen wordt er 
al heel hard aan gewerkt. En reken maar dat, net als 
alle andere jaren, het weer de moeite waard zal zijn 
om bij de kramen van de Historische Kring of de 
Winkel van Sinkel stil te houden en te gaan kijken of 
wat lekkers te kopen.
Er is van alles te doen. Door veel vrijwilligers 
mogelijk gemaakt! 

Bestuur
Boven dit artikel staat REDACTIE – BESTUUR. 
Het bestuur functioneert momenteel in de 
kleinst mogelijke bezetting die je je voor kunt 
stellen. Voorzitter, secretaris en eerste en tweede 
penningmeester. Leden? Niet aanwezig. 
Wanneer er tijdens bijeenkomsten wordt gevraagd 
om deel te nemen aan het bestuur, dan komt er 
helaas geen reactie. Nu hebt u misschien zelf geen 
zin of tijd om mee te doen, maar wellicht kent u 
iemand die dat wel wil. Misschien kunt u het hem 
of haar vragen, want een vereniging moet toch 
een bestuur hebben. Wij hopen dit keer op enkele 
positieve reacties. 
Alvast bedankt.

Voor nu veel leesplezier.

Agenda 2016
27 april  Koningsmarkt, wij zijn met drie 

kramen aanwezig
14 mei Molendag
10 september Monumentendag

Nieuwe leden
Dhr. A. Verheul uit Benthuizen
Dhr. W. Bieshaar uit Utrecht
Dhr. P. Vermeulen uit Mijdrecht
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Om één en ander te weten te komen ben ik het 
boek ‘Weerdigh t’aenmercken’ van L. Vogelaar 
gaan lezen. Een prachtig boek dat ik iedereen kan 
aanbevelen, in het bijzonder als je iets wilt weten 
over de geschiedenis van o.a. Benthuizen en het 
het wel een wee van de kerk door de jaren heen. 
De kerk heeft een rijke geschiedenis, ook wat 
betreft hun gebouwen. Heel verhelderend wordt 
weergegeven hoe men overging van de ‘houten 
kerk’ naar een stenen gebouw en hoe dit op zijn 
beurt is vervangen door het bouwwerk wat er nu 
nog steeds staat. Soms denk je wel eens, als kerken 
afgebroken worden voor een nieuw kerkgebouw, 
zonde, het oude was zo mooi. Maar als ik nu de 
foto’s in het hiervoor genoemde boek bekijk, is de 
kerk keer op keer mooier geworden. 

Ook qua uitstraling. Wat een prachtig aanzien geeft 
deze kerk zo midden in ons dorp. Met de kosters
woning en het bijbehorende verenigings gebouw 
maakt het samen een mooi geheel.
Maar het verhaal wat ik wil is vertellen gaat over 
de kosters. Er staan vele foto’s van kosters in het 
boek en die vermelden ook hun leeftijd, maar wat 
ik niet ben tegengekomen is hoe lang en wanneer zij 
precies koster waren. Wel is duidelijk een familie
lijn zichtbaar. De taak ging van vader op dochter, of 
moeder en dochter namen het over.
Als eerste wordt vermeld dat er een kostersechtpaar 
was vanaf 1850. Maar daar staat wel een vraagteken 
achter. Het is al zo lang geleden en we moeten ook 
toegeven dat we niet altijd trouw alles opschreven 
voor het nageslacht. 

Kosters in de Gereformeerde Gemeente Benthuizen
In het vorige Turfje (dec. 2015) heb ik een verhaal geschreven over de kosters in de Hervormde Kerk. 
Het leek mij leuk om dan ook over de kosters van de andere ‘grote’ plaatselijke kerk een artikel te 
schrijven.

Marjolijn van der Haven - Verweij

Het interieur van de Gereformeerde Kerk, zoals het was tot het begin van de dertiger jaren, met het eerste kerkorgel. Vele uren hebben 
de kosters en kosteressen hier doorgebracht bij de uitoefening van hun taak.
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De dochter van dit echtpaar, 
mevrouw Hendrika Van 
Leeuwen  Mostert, wordt met 
foto en toelichting erbij genoemd 
in het boek.  Dat was in de tijd dat 
de ‘houten of schuurkerk’ er nog 
was. Zij leefde van 1847  1913.
Nadat mevrouw Van Leeuwen
Mostert is verhuisd worden 
J. van Leeuwen en mevrouw 
J. van Leeuwen  Van den Dool 
genoemd. Het boek vermeldt 
dat meneer leefde van 1903 tot 
1941 en mevrouw van 1903 tot 
1942. Voor mij is dit echter puur 
geschiedenis.
De volgende namen zijn al 
meer herkenbaar voor mij: 
het echtpaar Glasbergen  van 
Leeuwen. Toen ik naar de lagere 
school ging was mevrouw 
Glasbergen een vertrouwd 
gezicht in het dorp. Was er een 
trouwerij gaande (we gingen, 
zodra de school uit was, meteen 
naar de kerk toe om vooral naar 
de bruid te gaan kijken), dan was 
mevrouw Glasbergen één en al 
zorg. Het bruidspaar, met in hun 
gevolg de familie, moest rustig 
van de kerk weer naar de auto’s 
kunnen wandelen. En keek je 
weleens door het poortje, dan 
was voor mijn gevoel mevrouw 
Glasbergen altijd aan het werk 
in of rondom de kerk. En dat 
hoorde naar mijn idee – toen – zo!
Ik werd groter, ging van het dorp 
af en hoorde alleen maar dat 
dochter Truus samen met haar 
man de werkzaamheden later 
overnam van haar moeder, die 
dit geruime tijd na het overlijden 
van haar man alleen deed met 
hulp van hulpkosters.

Boven: de kosterswoning, gebouwd in 1850,
die o.a. bewoond werd door J. Mostert, 
H. van Leeuwen-Mostert, J. van Leeuwen, 
G. Glasbergen en de weduwe H. Glasbergen-
van Leeuwen (tot 1965, daarna woonde zij 
tot de nieuwbouw gereed was in de witte 
keet, voor een klein deel te zien op de foto).
Dezelfde kosterswoning vanaf de andere 
kant gezien, naast de winkel van Verheul, 
vlak voor de afbraak in 1965.
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Deze kosters(essen) hebben wel veel veranderingen 
meegemaakt. Een mooie kosters woning werd er 
gebouwd met ernaast een nieuw verenigings
gebouw. Dit was in de jaren 60, in 1995 was de 
nieuwe kerk gereed en als laatste het verenigings
gebouw ‘Ontmoeting’.
Ik las ook van het tragische ongeluk wat koster 
Cammeraat is overkomen. Wat zal dat zwaar 
geweest zijn voor mevrouw Cammeraat (Truus) om 
door te gaan. Ook al zijn er mensen die hulpkoster 
willen zijn het is nooit meer hetzelfde. In 2003 heeft 
zij haar taak als kosteres neergelegd.
Nu is echtpaar Havenaar Keurhorst het kosters
echtpaar. Wat een enthousiaste mensen. 
Ik was reuze benieuwd of er veel overeenkomsten 
qua werkzaamheden zijn met de koster van de 
Hervormde Kerk en dus ben ik daar naar gaan 
informeren.
Een bewogen man met liefde voor het vak ging 
vertellen. Hij geeft steeds zijn vrouw de eer in alle 
de werkzaamheden, maar meneer Havenaar is de 
koster. Niet de hele week is hij met die taak bezig 
want hij is voor andere bezigheden meestal twee 
dagen in Delft te vinden. 
Verder is hij samen met zijn vrouw en van tijd 
tot tijd met hulp van anderen, zijn taak in en bij 
de kerk aan het waarmaken. Je zou denken, een 
koster neemt na de zondag op maandag even een 

timeout, maar het tegendeel is waar. Op maandag 
gaat om vier uur de wekker en wordt er vroeg 
begonnen met het schoonmaken van de kerk. 

Boven: de eerste paal van de nieuwe kosterswoning wordt onder grote belangstelling geslagen.
Hieronder: de nieuwe kosterswoning. Links daarvan de ingang van het verenigingsgebouw en daarnaast de kerk.
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Stoffen en stofzuigen, soppen en zemen, noem maar 
op. Heel mooi formuleerde hij het door te zeggen: 
“De kerk moet veel schoner zijn dan je eigen huis 
want het is wel een bedehuis.” De liefde voor zijn 
werk spreekt hij hier duidelijk mee uit. Niet alleen 
de kerk moet schoongehouden worden, ook het 
verenigingsgebouw ‘Ontmoeting’ moet steeds 
schoongemaakt worden. Bijna iedere avond zijn er 
vergaderingen of is er catechisatie of komen er clubs 
of verenigingen bij elkaar. Dan moet alles weer in 
orde zijn. Waar mensen komen daar wordt het vuil 
dus moet er vaak schoongemaakt worden. 
Lachend vertelt de heer Havenaar: “Nadat de 
jongelui geweest zijn, ga ik ook meestal even 
rondom de gebouwen kijken, hoe het ervoor staat. 
Je kent die jongens, die denken er niet bij na en 
voordat je het weet ligt er rommel op de grond. Dit 
hoort niet bij de kerk, dus ruim ik het even op.”
Voor echtpaar Havenaar is het gedurende de hele 
week op tijd eten, want ze moeten de kannen koffie 
klaarzetten en alles nakijken of het in orde is, zodat 
iedereen weer zijn of haar plekje kan vinden die 
avond. Hij geeft aan dat hij veel voldoening vindt 
in het verzorgen van een ‘welkom’ zodat mensen er 
graag komen.
Dit zal zondermeer zo worden ervaren, want er 
werd mij verteld dat er ook regelmatig verjaardagen 
of andere heugelijke gebeurtenissen in het gebouw 
worden gevierd. Ook zijn er de verdrietige 
bijeenkomsten rond een begrafenis. Voor al deze 
samenkomsten heeft het echtpaar een team vaste 
vrijwilligers die hen helpen bij alle werkzaamheden 
die dan gedaan moeten worden.
Op zaterdag zijn er natuurlijk de voorbereidingen 
voor de zondag. Alles wordt nog even nagelopen 
of er geen oneffenheden zijn. Is de verwarming 

goed ingesteld? Want een computer kan 
ook wel eens even niet zijn werk doen. En 
dan op zondagmorgen, een uur voordat de 
kerkdeuren voor iedereen open gaan, gaat 
hij naar de kerk om het geluid aan te zetten, 
te controleren, niet te vergeten het glaasje 
water, de kerktelefoon aan. Nu kan de 
dienst beginnen.
Na de morgendienst eerst aan de koffie 
en dan rondkijken of er nog pepermunt
papiertjes liggen of dat ze deze keer in 
de tas of zak zijn meegenomen. En bij de 
avonddienst is hij weer een uur van tevoren 
aanwezig om de handelingen, die nodig 
zijn voor een kerkdienst, te verrichten.
Meneer Havenaar vertelt dat als hij op 
zondag avond de kerkdiensten voor het 
internet heeft verzorgd en hij dan rustig 
zit met zijn vrouw, er voor hen dan een 

voldaan, maar ook leeg gevoel is. Nu hoeft er 
eventjes niets meer.
Het kosterschap is met hun hele leven verweven en 
daar genieten zij van. Al doen zij het alweer meer 
dan dertien jaar, nog steeds zijn ze dankbaar om 
deze taak te mogen vervullen.

In de tweede druk van het boek ‘Weerdigh 
t’aenmerken‘ (nog te koop bij Oudheidkamer De 
Negen Turven) staat een foto van het echtpaar (foto 
hieronder). Ze stralen daar ook uit wat de koster mij 
allemaal vertelde: plezier in het werk hebben, het 
fijn vinden met zo’n mooie taak bezig te zijn.

Koster Jan van Leeuwen en rechts zijn dochter Glasbergen - van Leeuwen.
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In 1863 werd de toen zittende 
gemeenteraad herkozen en 
bestond uit de wethouders 
J.J. Lekkerkerk (1860) en W. van 
Driel en de leden P. Oosthoek, 
A. Buis, M. van Dorp, P. Verheul 
en L. Paul. Burgemeester W.G.D. 
Murray, dertig jaar oud en in 1862 
in het huwelijk getreden, ging 
met frisse moed aan de slag. Veel 
aandacht vroeg de armenzorg, welke geregeld 
werd door het burgerlijk armenbestuur. De toen 
bestaande regeling hield in dat iedere gemeente 
verantwoordelijk was voor zijn eigen behoeftigen, 
ook als die zich in een andere plaats vestigden, 
zodat er een voortdurende correspondentie was 
over bijvoorbeeld het betalen van de geneeskunde 
verzorging van Benthuizense armlastigen die 
in  Hazerswoude, Zevenhuizen en Zoetermeer 
woonden. De problemen die zich daarbij voordeden 
waren niet altijd eenvoudig op te lossen.
Neem bijvoorbeeld het geval van de weduwe 
Den Drijver die in Zegwaart woonde. Toen er 
een aanvraag binnenkwam voor een wekelijkse 
ondersteuning van ƒ 0,75 per week, stond de 
gemeenteraad voor een dilemma. De brave vrouw 
had namelijk een eigen huis. Moest zij dan toch 
een fi nanciële ondersteuning ontvangen? De 
gemeenteraad besloot in 1863 dat het verzoek om 
die reden niet kon worden ingewilligd.
Een ander agendapunt was het onderwijs. In het 
verre verleden had Benthuizen een teleurstellende 
ervaring gehad met schoolmeester Jan van Halewijn 
die in 1789 schoolmeester Hugo van Duinen was
opgevolgd. Deze Jan van Halewijn maakte het 
nogal bont; hij dronk te veel en liet zich dagenlang 
niet op school zien (zie Turfjes 1994 nr. 1, mrt. 2001, 
aug. en dec. 2009 en april 2011). Het gevolg was dat 
hij in 1811 werd ontslagen wegens wangedrag en 
dronkenschap.
Tot zijn opvolger werd aangesteld Paulus den 
Bouwmeester die tot 1 april 1863 in functie bleef.
Gedurende meer dan vijftig jaar heeft hij dus 
de Benthuizer jeugd onderwezen. Toen hij met 
pensioen ging, werd Herman Houbolt, die 
hulponderwijzer in Leiden was, benoemd tot 

hoofdonderwijzer van Benthuizen. Als jaarwedde 
ontving hij ƒ 545, met daarbij vrije bewoning en het 
genot van een tuin en schuur.
De school had ook leerlingen uit Zoeterwoude, voor 
wie die gemeente ƒ 1, per kwartaal per leerling 
betaalde. Ook in 1863 stegen kennelijk de prijzen, 
want de gemeenteraad wilde dit bedrag verhogen 
tot ƒ 1,50. Zoeterwoude echter ging dwarsliggen en 
weigerde meer te betalen. Op een verzoek van de 
Commissaris van de Koningin om een avondschool 
op te richten wilde de gemeenteraad niet ingaan 
in verband met de hoge kosten en de geringe 
belangstelling van de bevolking.
Gemeentelijk belastingen trokken ook de aandacht 
van de gemeenteraad, vooral de belasting op 
gedistilleerd, likeuren en wijnen.
De inwoners probeerden de heffi ngen te ontduiken, 
zodat de raad maatregelen moest nemen. Voor 
de controle op de inning werden derhalve twee 
ambtenaren aangetrokken die een gratifi catie van
ƒ 6,per jaar ontvingen, maar bovendien de helft van 
de boetes in eigen zak mochten steken.

Benthuizer Belegen deel I
De notulen van de gemeenteraad zijn kostelijke lectuur, omdat ze iets laten zien van het reilen en 
zeilen van onze gemeente. Dat geldt ook voor de notulen uit de vorige eeuw. Dit artikel bevat een 
enigszins willekeurige greep uit datgene wat de vroede vaderen van Benthuizen rond 1863 bezig 
hield.

C.M. Schulten

hoofdonderwijzer van Benthuizen. Als jaarwedde 

Benthuizer Belegen werd in de tweede helft van de vorige eeuw al 
eens gepubliceerd in Carillonklanken.
In februari 1991, in de Benthuizer Turfjes Jaargang 1, Nummer 1, 
werd een begin gemaakt om deze artikelen te herhalen. Helaas zijn 
toen niet alle artikelen gepubliceerd. Een mooie reden om dit over 
te doen, maar nu wel compleet. Een tweede reden is dat er een verse 
generatie Turfje-lezers is aangetreden, voor wie dit geheel nieuwe 
kost is. Veel plezier met deel I.
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De Openbare veiligheid kwam in het geding toen 
de landbouwer L. Paul en de winkelier J. Smink bij 
de raad een klacht indienden tegen de nachtwaker 
M. de Ruiter die zijn ronden niet zou lopen. De 
raad beloofde om De Ruiter hierover ernstig te 
onderhouden.
Een interessante bron van inkomsten was 
ongetwijfeld de hondenbelasting, want dat 
onderwerp kwam voortdurend ter tafel. Problemen 
met nietbetalers, maar ook verzoeken om 
vrijstelling of vermindering. P. Verheul diende een 
verzoek in om zijn aanslag voor de hondenbelasting 
met een gulden verminderd te krijgen en dit werd 
toegestaan “daar genoemde hond ten dienste van de 
landbouw wordt beschouwd”.
De brandstofvoorziening ten behoeve van de 
secretarie en school mocht bij toerbeurt verzorgd 
worden door Cornelis Waardenburg en Willem 
van Aalst, zodat de middenstand een graantje 
mocht meepikken. Dat deed ook kastelein Jacob 
Mulder, die tegen een vergoeding de kachel van 
de secretarie stookte. In die tijd werden de kachels 
gestookt met kolen, turf en hout, hetgeen een grote 
asproduktie ten gevolge had. Deze as moest niet 
alleen worden afgevoerd, zij vertegenwoordigde 
tevens een bepaalde waarde, omdat de as gebruikt 
werd voor de grondverbetering. De Gemeente raad 
trof de noodzakelijk regelingen.
Otto ‘t Hooft van Benthuizen, die in Dordrecht 
woonde en lid was van de Eerste Kamer der Staten 
Generaal, bezat in ons dorp stukken grond, waaraan 
hij vermoedelijk het tweede gedeelte van zijn naam 
ontleende. De gemeenteraad kocht van hem een 
perceel om daarop een ‘aschschuur’ te bouwen. 
De aanbestedingssom bedroeg ƒ 600,. Wagemaker 
P. van Leeuwen kreeg de eervolle opdracht om 
de askar te vervaardigen. Helemaal gelukkig was 
vermoedelijk Arie van Waay, die werd aangesteld 
tot de ‘gemeentelijke aschman’. Driemaal per 
week in Benthuizen en tweemaal per week in de 
Hoogeveen en Benthorn trok hij sindsdien rond om 
met zijn kar de as op te halen.
Rond 1880 waren er diverse plannen om 
Benthuizen op te nemen in een net van 
Stoomtramverbindingen. Een zekere Steven Adriaan 
Klaasen uit Utrecht verzocht om een concessie, 
voorzover dat Benthuizen betrof voor de aanleg van 
een, stoomtramlijn van Rotterdam  Hillegersberg, 
Bergschenhoek, Berkel, Pijnacker, Zoetermeer, 
Zegwaart, Benthuizen, Waddinxveen en Gouda. 
Het openbaar railvervoer is echter toekomstmuziek 
gebleven.
Dichter bij de werkelijkheid was een hond in 1873 
die het vee te lijf ging. Omdat vermoeden bestond 
dat het dier aan de gevreesde Hondsdolheid leed, 

werd het afgemaakt. ‘Kinderen van de rekening’ 
waren de Benthuizer honden, want de gemeente 
verordonneerde dat alle honden voor een periode 
van drie maanden aan de ketting moesten en 
worden voorzien van een muilband.
Een probleem dat de aandacht van het dorpsbestuur 
opeiste, was de armenzorg. De bijstand was 
toevertrouwd aan het Burgerlijk Armbestuur, terwijl 
bovendien het Hervormd Diaconie Armbestuur 
van Benthuizen en het DiaconieArmbestuur 
van de Christelijk Gereformeerde Gemeente te 
Hazerswoude het nodige bijdroegen in de lediging 
van de menselijke noden. Toen het Burgerlijk 
Armbestuur op 1 januari 1876 werd opgeheven, 
nam een nieuwe vereniging de taak over. Dit was 
de Vereniging ‘Onderling Hulpbetoon’, opgericht in 
december 1875.
Ook het onderwijs stond in de belangstelling. In 
1878 waren er 113 schoolgaande kinderen, hetgeen 
te veel was voor één onderwijzer. Daarom werd 
in 1879 een hulponderwijzer benoemd en had 
Benthuizen voortaan een tweemansschool.
Gedurende de jaren zeventig werd de plaatselijke 
rust verstoord door een rel die zijn weerga niet 
kende. Eerste veroorzaker was de plaatselijke 
geneesheer Pieter van Steenwijk, die zich tussen 
1872 en 1876 in het dorp had gevestigd. Over de 
medische kwaliteiten van deze gemeentearts is 
niets bekend, wel echter dat hij meer dronk dan 
normaliter gezond is. Bovendien verwaarloosde 
hij de gemeentewoning, die hem was toegewezen. 
Een en ander leidde tot spanningen tussen hem 
en burgemeester La Rivère die van 1871 tot 1883 
Benthuizens eerste ingezetene was.
Op 18 februari 1876 had de dokter, lichtelijk 
aangeschoten, een gesprek met de burgervader 
dat uitliep op een felle woordenstrijd. Van 
Steenwijk besloot de conversatie met: “Je bent 
een bliksemsche gemeene strontaap” en “aapje, 
ik zal je wel leeren”. Wel, zo iets zeg je niet tegen 
een burgemeester. Het gevolg was dan ook dat 
het college en de raad bijzonder boos waren op de 
dokter en hem dwongen tot het aanbieden van zijn 
verontschuldigingen.
Maar Pieter van Steenwijk sloeg terug. Hij zocht 
spijkers op laag water, of liever hij inspecteerde de 
sloot in het dorp. Zijn conclusie was: een vieze sloot: 
Daarbij moet men bedenken dat de afvoer van de 
“secreten” (toiletten) uitkwam in deze sloot. Een 
gevaar voor de volksgezondheid dus. De dokter 
schreef derhalve een brief aan het college, waarin hij 
wees op de ongezonde situatie en het gevaar voor 
mens en dier. Hij vond de toestand ronduit kritiek, 
te meer daar kort voordien zich een geval van 
cholera had voorgedaan.
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Dat was echter lang niet alles, want de dokter 
stuurde afschrif ten van zijn brief naar de 
commissaris van de Koning en de provin ciale 
geneeskundige inspecteur. Het college werd nog 
bozer en riep Van Steenwijk ter verantwoording, 
omdat hij zich buiten B&W om gewend had 
tot hogere overheden. Tijdens de bijeenkomst 
zei burge meester La Rivera dat de bedoelde 
brief krankzinnigenwerk was. Die kans liet de 
dokter zich niet ontgaan en hij stelde vast dat de 
burgemeester beweerde dat hij, van Steenwijk, gek 
was. Een derge lijke aantijging zou hem schaden in 
de uitoefening van zijn beroep en dat nam hij niet.
Het probleem van de sloot moest echter worden 
opgelost. Het College was, na de bewuste brief, 
direct polshoogte gaan nemen en vond dat de 
arts overdreef. Dat nam 
evenwel niet weg dat 
enige verbetering gewenst 
was. Van Steenwijk had 
voorgesteld om de lozing 
van het rioolwater te 
verbieden en over te gaan 
tot invoering van het 
tonnenstelsel. Bovendien 
moest volgens hem de sloot 
worden uitgebaggerd en 
uitgegraven.
Het pikante van de affaire 
was dat uitgraven niet 
mogelijk was, omdat dan 
het graanpakhuis van S. van 
Driel zou verzakken.
Ook de hoofdingenieur 
van Waterstaat ging zich 
ermee bemoeien en drong 
aan op de invoering van het 
tonnenstelsel.
Uit de notulen van het 
College van B & W blijkt 
dat in 1877 F. Heynis de 
plaatselijke geneesheer 
was, hetgeen betekent dat 
Pieter van Steenwijk toen 
vertrokken was.
Uit bovenstaande verhaal 
kunnen wij afleiden dat 
Benthuizen in 1876 het 
tonnenstelsel nog niet 
kende. Wellicht zal het 
archief van onze gemeente 
of andere inwoners nieuw 
licht kunnen werpen 
op de ‘Benthuizense 
rioleringsgeschiedenis’.

Op 20 oktober 1883 nam Hugo La Rivère ontslag 
als burgemeester en secretaris. De nieuwe 
burgemeester werd C.L.J. Bos, tot dan toe 
burgemeester en secretaris van Zegwaart, alsmede 
secretaris en ontvanger van Zoetermeer. De 
gemeenteraad besloot om ook een aparte secretaris 
tevens gemeenteontvanger te benoemen. Deze 
betrekking was kennelijk niet onaantrekkelijk, want 
er meldden zich 16 sollicitanten aan. Uiteindelijk 
viel de keus op G. van der Valk Bouman, die 
zeven jaar in functie zou blijven. Hij maakte 
zich bijzonder verdienstelijk voor Benthuizen. 
Hij ordende onder meer het gemeentearchief zo 
voortreffelijk dat de raad hem als erkente lijkheid 
“een pendule en twee candelabres” schonk. De 
secretaris wist zich ook wel te vermaken, hetgeen 

soms problemen opleverde. 
Tijdens een ‘polderpartijtje’ 
op 1 december 1887 dronk 
hij dapper mee, en ergerde 
sommigen door zijn baldadig 
optreden. De raad zag zich 
zelfs genoodzaakt de vrolijke 
secretaris te waarschuwen, maar 
liet het overigens daarbij. In 1890 
kreeg de zeer gewaardeerde Van 
der Valk Bouman op de meest 
eervolle wijze ontslag en vertrok 
hij naar Leiderdorp om daar het 
ambt van secretaris te vervullen.
In die jaren bestond de 
Christelijke Zangvereniging 
‘Oefening baart kunst’, welke een 
schoollokaal mocht gebruiken 
voor hun repetities. Deze 
vereniging oefende trouwens 
ook op de zondagmid dag. 
Bij deze repetities ging het er 
niet altijd even rustig aan toe, 
zodat veldwachter De Ruiter 
er een opdracht bij kreeg om 
daar de orde te handhaven. 
De brave diender vond dit 
een taakverzwaring en vroeg 
om een kleine financiële 
tegemoetkoming, maar noch het 
bestuur van de zangvereniging, 
noch het gemeentebestuur 
voelden daarvoor.
Overigens werden aan de 
veldwachter meer merkwaardige 
karweitjes opgedragen zoals 
in 1884 het collecteren voor de 
Maatschappij van Weldadigheid.

wordt vervolgd
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In de Openbare school (tegenover de Hervormde 
Kerk) zijn op 28 november 1911 ruim 50 inwoners 
bijeen. Zij willen een afdeling oprichten van de 

‘ZuidHollandse Vereeniging Het Groene Kruis’. 
Sinds 1900, toen de eerste kruisvereniging werd 
opgericht, volgden al veel dorpen en ook in 

Benthuizen gingen stemmen op tot 
oprichting van dergelijke vereniging. 
Deze avond in 1911 was het dan 
zover. Burgemeester Verheul leidt de 
vergadering. Dat is wel opmerkelijk, 
want volgens de notulen heeft ‘Zijn 
Edelachtbare’ de stichting van een 
kruisvereniging lang tegengehouden. 
De notuleerder vermeldt namelijk 
dat: “Zijn Edelachtbare eindelijk over 
zijn bezwaren is heengestapt en een 
voorlopig comité heeft gevormd om 
een vereniging op te richten.” Het is 
wel jammer dat niet vermeld is welke 
bezwaren de burgemeester had.
Na een stemming wordt een bestuur 
gekozen: de burgemeester wordt 
voorzitter, hij krijgt 45 stemmen. De 
secretaris, T. Uitdebos, 44 stemmen. 
Penningmeester J. v/d Berg verzamelt 
29 stemmen, terwijl P. Graper en A. v/d 
Berg respectievelijk 34 en 28 stemmen 
krijgen. Als de vraag op tafel komt wie 
de functie van magazijnmeester op zich 
wil nemen, biedt P. Graper zich aan. 
Volgens secretaris/notulist UitdeBos 
“biedt de heer Graper zich aan voorlopig 
te fungeren zonder salaris, welk aanbod 
het bestuur dankbaar aanvaardt”.
Er worden spijkers met koppen geslagen 
die oprichtingsavond. De statuten 
worden vastgesteld, zodat er meteen 
Koninklijke goedkeuring kan worden 
aangevraagd. Zo kwam er ook in 
Benthuizen een ‘afdeling Benthuizen der 
ZuidHollandse Vereeniging het Groene 
Kruis’. 

Het Groene Kruis in Benthuizen
Als je door het Beelaertspark rijdt staat daar een karakteristiek, wit huis. Tot 1987  was dit het 
Groene Kruisgebouw. Op de begane grond was het consultatiebureau. Daar werden baby’s gewogen 
en gemeten. Daar hield de dokter babyspreekuur. En bij ziekte leende je uit het magazijn, achterin 
het gebouw,  een bed of een po. 
Op de eerste verdieping woonde de wijkzuster. Zij ging op huisbezoek, waste de zieken en woog de 
baby’s. Kleinschalig en overzichtelijk. Zo ging het vele jaren. Maar wanneer begon het kruiswerk 
in Benthuizen eigenlijk. De Historische Kring dook  eens in de archieven.

Anneke Bregman

Het eerste Groene Kruis-gebouw. In de deuropening 
secretaris J. van der Walle.
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Hoewel er in de statuten gesproken wordt 
over ‘verzorging en verbeteren van de hygiëne 
der bevolking’, duurde het tot de jaren vijftig 
eer er een wijkverpleegster wordt aangesteld. 
Tot die tijd bestaan de activiteiten vooral uit 
het uitlenen van verpleegmaterialen.

Ligtent
De vereniging voorziet in een behoefte, dat 
blijkt wel uit het jaarverslag een jaar later. 
Verschillende materialen werden regelmatig 
te leen gevraagd en er worden ook materialen 
aangevraagd die de vereniging nog niet 
heeft. Op die ledenvergadering wordt dan 
ook besloten die onderdelen aan te schaffen. 
Bij aanschaf werden de bestuursleden 
geadviseerd door de gemeentegeneesheer, 
dokter Scheffers. Dat advies bestond dan 
uit een lijstje met daarop de artikelen die de 
dokter nodig achtte.
In 1912 wordt zelfs een extra ledenvergadering 
uitgeschreven. Het bestuur wil namelijk 
een ligtent ten behoeve van tbcpatiënten 
aanschaffen. Tuberculose is in die tijd nog een 
dodelijke ziekte, waarbij genezing alleen met 
veel rust en zonlicht mogelijk is. 
Eén van de leden, de heer Adriaan Bleijleven, 
heeft een zoon met tbc. Hij wil graag een 
draaibare ligtent voor zijn zoon lenen van de 
vereniging. Hij is op deze bijzondere vergadering 
uitgenodigd om zijn aanvraag persoonlijk toe te 
lichten. De aanschaf van zo’n ligtent slaat natuurlijk 
een bres in de beperkte fi nanciën van de jonge 
vereniging. Er is een begroting van ongeveer 143 
gulden. Het pleidooi van de heer Bleijleven doet 
de leden besluiten dat de ligtent noodzakelijk is. 
Daarom stelt burgemeester Bos uit Zoetermeer 
voor een renteloos voorschot aan de vereniging ter 
beschikking te stellen, zodat de kruisvereniging tot 
aankoop kan overgaan. En zo geschiedde.

Contributie
Ieder lid betaalt contributie. Dat werd bij de leden 
thuis opgehaald. De veldwachter J. Timmerman 
werd daarvoor door de burgemeester ingeschakeld. 
Tot grote tevredenheid van het bestuur. Volgens 
de notulen “had de gemeenteveldwachter zich 
nauwgezet van zijne taak gekweten”. Daarom geeft 
de voorzitter het bestuur in overweging hem een 
gratifi catie van twee gulden vijftig te overhandigen. 
Met dit voorstel stemt de hele vergadering in. Ook 
in de daaropvolgende jaren worden in de notulen 
steeds lovende woorden gebruikt voor de heer 
Timmerman “en diens ijver en toewijding voor de 
belangen der vereniging”. 

Ledenvergadering
Van het eerste enthousiasme van de leden tijdens de 
ledenvergadering is niet zoveel over. In de jaren na 
1911 zijn er rond de vijftien personen aanwezig. Het 
bestuur bezint zich op mogelijkheden meer leden 
enthousiast te krijgen voor de ledenvergadering. 
De aanwezige leden denken mee. Zo stelt de 
heer M. van Leeuwen in 1919 voor om tijdens de 
ledenvergadering een lezing met lichtbeelden te 
houden. 
Ook in die tijd was het voor een vereniging lastig 
om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor een cursus. 
Zo moest het bestuur met teleurstelling vaststellen 
dat er niet genoeg subsidie gekregen was om een 
cursus EHBO te geven. Of zoals de cursus toen 
heette: Eerste hulp bij Bedrijfsongevallen. 
Als alternatief besloot het bestuur kleine schriftjes te 
verspreiden met als titels: EHBO en Kindervoeding 
gedurende het eerste levensjaar.
Eén van de leden (Leen Groen) maakt zich zorgen 
over het vervoer van zieken. Wanneer er namelijk 
een ongeval gebeurde, dan duurde het lang 
voordat er een paard en wagen beschikbaar was. 
Het bestuur erkent de problemen, maar geeft toe 
niet direct in een oplossing te kunnen voorzien. 
Vooral omdat Benthuizen niet beschikte over een 
rijtuigenverhuur in het dorp.
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Cursussen
Hoewel een wijkverpleegster nog vele jaren 
op zich laat wachten, zit het bestuur niet stil. 
In 1917 werd een cursus kraamverpleging en 
zuigelingenbescherming gehouden. Er waren 
22 deelneemsters. Jammer genoeg bestaat er geen 
lijst met namen van die deelnemers meer.
Daarnaast kwam er in 1920 de eerste cursus EHBO. 
Deze cursus werd door veel dorpelingen gevolgd. 
Een lijst uit 1940 vermeldt o.a. de volgende namen: 
J. Graper, W. v/d Heiden. P. Franck en Cl. v.d. Bijl.

Oorlogsjaren en daarna
Ook in de oorlog werd er vergaderd en werden 
materialen uitgeleend De vergaderingen konden 
niet zomaar worden uitgeschreven. Daarvoor 
moest toestemming woorden verleend door de 
Gewestelijke PolitiePresident in Rotterdam. De 
politiepresident had geen bezwaar, mits er geen 
onderwerpen van politieke aard zouden worden 
behandeld. De vergadering werd gehouden in café 
De Zwaan van A. van Staalduinen. 

In 1946 was C. Havenaar, woonachtig aan de Dorps
straat 158, ondertussen P. Graper opgevolgd als 
magazijnbeheerder. Daar had hij het best wel druk 
mee. In het verslag dat jaarlijks werd opgestuurd 
naar de provinciale Vereniging staat dat er in het 
eerste jaar na de oorlog 137 keer spullen werden 
uitgeleend. 

Wijkzuster 
Bijna alle gezinnen in Benthuizen waren lid van de 
kruisvereniging. Evenals een aantal Zoetermeerse 
gezinnen en families die in Hazerswoude woonden. 
Het ging dan natuurlijk om bewoners van de 
Zegwaartseweg en Westzijdeweg. Zij kozen voor de 
dichtstbijzijnde vereniging.
Regelmatig verzucht de secretaris (vanaf 1943 tot 
1963 is dat J. van der Walle van de Zegwaartseweg) 
dat er al het mogelijke wordt gedaan om een ‘eigen’ 
wijkverpleegster te krijgen. Want dat was het doel 
waarvoor de vereniging werd opgericht. Het zal 
echter tot 1952 duren voordat dat gerealiseerd kan 
worden! 

Hieronder een foto van het bestuur van de afdeling Benthuizen der ‘Zuid-Hollandse Vereniging Het Groene Kruis’, zoals dat omstreeks 
1950 was samengesteld. Staande: dokter D.A. de Leeuw, medisch adviseur; mevrouw M. Bregman-de Vlamimg, wijkverpleegster-
huisbezoekster; zuster A. Vogelesang en mevrouw W. van der Eijk-den Hertog. Zittend: C. Havenaar, magazijnbeheerder; voorzitter 
J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen, secretaris J. van der Walle en C.B. van de Velde.
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Maar in de notulen van 1950 deelt secretaris Van 
der Walle blij mee dat “langdurige besprekingen 
ertoe hebben geleid dat er zal worden getracht 
een eigen wijkzuster te krijgen”. Om de leden 
extra te overtuigen heeft het Benthuizer bestuur 
zuster Knibbe uitgenodigd. Zij is in dienst bij het 
hoofdbestuur van het Groene Kruis. Zij pleit voor 
een eigen zuster in het dorp: “De zuster is op het 
gebied van de volksgezondheid de centrale figuur 
en tevens een contactpersoon tussen Gemeente, 
Groene Kruis en diaconieën.”
Maar dan worden er spijkers met koppen 
geslagen. Het jaar erop is er een wijkverpleegster/
huisbezoekster aangesteld: Zr. Vogelesang. 

Solliciteren
Op de advertentie kwamen tot verbazing van het 
bestuur elf brieven. De bestuursleden waren zich 
terdege bewust dat er ook een ervaringsdeskundige 
aanwezig moest zijn bij de sollicitatiegesprekken. 
Daarom werd opnieuw zr. Knibbe gevraagd, 
“om te keuren”, zoals onze secretaris schreef. 

Zes kandidaten werden uitgenodigd voor een 
gesprek ten huize van de voorzitter, burgemeester 
J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen. We schrijven dan 
zaterdagmiddag 4 november 1951.
Het bestuur ging niet over één nacht ijs. Er 
werd achtergron dinformatie opgevraagd van 
de kandidaten. Het bestuur wilde wel weten of 
de toekomstige wijkverpleegsterhuisbezoekster 
genoeg organisatietalent zou hebben, daar zij het 
Groene Kruiswerk in Benthuizen geheel zal moeten 
opbouwen. Ook werd gevraagd of zij op geschikte 
wijze zou kunnen omgaan met een landelijke 
bevolking, welke een sterk orthodoxprotestantse 
inslag heeft. 

Per kandidaat werd een half uur 
uitgetrokken. Om vijf uur was de laatste 
sollicitant aan de beurt, 34 jaar en nog niet 
studerend voor het diploma Wijkverpleging. 
Maar volgens de notulist was ‘lest best’. 
Want na het gesprek concludeerden de 
heren dat mej. A. Vogelesang uit Rotterdam 
benoemd zal worden.
Er was de zuster huisvesting beloofd en zij 
kreeg onderdak bij bakker Van der Bijl. 

Groene Kruiswerk
Eén december 1951 trad de zuster in dienst. 
Zij nam haar werk voortvarend ter hand. 
Volgens de secretaris waren de eerste weken 
zwaar geweest. Zij moest immers haar 
werkzaamheden nog helemaal opzetten. 
Haar eerste werk was het opzetten van 
een consultatiebureau voor zuigelingen. 
Huisarts dr. De Leeuw was de medisch 
verantwoordelijke. Het consultatiebureau 
werd gehouden in een ruimte bij café De 
Zwaan, eigendom van A. van Staalduinen 
op de hoek Slootweg en de Dorpsstraat. 
Er moest ook een box komen om de baby’s 
even in te zetten op het bureau. Zuster 
Vogelesang vond een box in Woubrugge. 
Dr. De Leeuw zou die met de auto ophalen. 
Maar de verkoper wilde er (te) veel geld 
voor hebben. Dus toen besloot de zuster 
maar een box te laten maken. Secretaris Van 
der Walle schilderde de box. En daar bleef 
het niet bij. Iedere twee weken droegen de 
heren Havenaar en Van der Walle de box 

naar het consultatiebureau bij Van Staalduinen. En 
na sluiting van het consultatie bureau brachten de 
heren de box weer terug naar zijn bergplaats, de 
garage van de burgemeester. 
Uit het jaarverslag blijkt de zuster in haar eerste jaar 
112 huisbezoeken, 1970 ziekenbezoeken en 56 tbc
huisbezoeken te hebben afgelegd!



april 2016  •  BENTHUIZER TURFJES  •  15

Jubileum
Het waren drukke jaren voor het 
bestuur van de kruisvereniging. Want 
in 1951 bestond de vereniging 40 jaar. 
Al hoefde het bestuur niet alles zelf te 
regelen. Er werd een jubileumcomité 
opgericht onder leiding van de heer 
D. v/d Maas uit de Hoogeveen. Zij 
verzamelden 900 gulden en zagen 
kans het ledental uit te breiden met 26 
nieuwe aanmeldingen. Trots staat in de 
jubileumuitgave dan ook vermeld dat 
uitgezonderd 5 gezinnen iedereen lid 
is van de Groene Kruisvereniging in 
Benthuizen.

In de publicatie staat iedereen 
vermeld die een geldelijke 
bijdrage doneerde. Negen 
pagina’s zijn gevuld met 
hun namen. Terwijl ook 
de gymnastiekvereniging, 
de plattelandsvrouwen en 
reisvereniging ‘De gezellige dag’ 
hun bijdrage leverden. Zelfs de 
Haagse Courant en de Nieuwe 
Leidsche Courant betaalden mee. 
Kom daar nu eens om!
Uit de toespraken blijkt dat de 
vereniging naarstig doorgaat 
met de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg in Benthuizen. 
Want de volgende stap is 
een eigen wijkgebouw. De 
900 gulden die bij elkaar is 
verzameld door het comité is 
een mooie aanzet. Volgens de 
spreker is er voor het kruiswerk 
een grote taak weggelegd voor 
de behartiging van kraamzorg 
en prenatale zorg. Dat behoort in 
de eerste plaats tot het domein 
van de vrouw en daarom is het 
bestuur nu uitgebreid met twee 
vrouwen. 
De feestelijke bijeenkomst werd 
gehouden in het koffi ehuis van 
A. van Staalduinen. En schrijft 
de heer Van der Walle: “ Er werd 
een kopje thee aangeboden 
waar goed gebruik van werd 
gemaakt.”
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Het Groene Kruis was een neutrale landelijke vereniging 
voor wijkverpleging (kruiswerk) in Nederland.
De oudste plaatselijke vereniging van het Groene Kruis 

was die in de plaats Driebruggen. Deze vereniging werd op 3 november 1900 
opgericht in de toenmalige gemeente Lange Ruige Weide (Driebruggen) 
door de huisarts Wilhelm Poolman (1866–1935).
Poolman ijverde in september 1900 tijdens een vergadering van de 
afdeling Woerden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunde voor de oprichting van een vereniging die actief bezig kon 
zijn bij het verzorgen en verplegen van zieken en het verbeteren van de 
hygiënische omstandigheden in de verschillende woonplaatsen, ongeacht 
de godsdienstige levensbeschouwing van de leden. De Kamerikse huisarts 
Van Deinse stelde voor om de vereniging in Utrecht en Zuid-Holland de 
naam ‘Het Groene Kruis’ te geven, waarbij de kleur verwees naar de 

‘huiskleur’ van de medische faculteit van de Universiteit. 
De vereniging breidde zich vervolgens uit over geheel 
Nederland.

Het magazijn kreeg een plaatsje in de schuur. 
De opkamer werd de dokterskamer, de tussenkamer 
was het domein van de zuster en de serre werd 
gebruikt voor de kinderwagens. Er was beneden zelfs 
nog plaats voor een eigen woonkamer voor de zuster. 
De bovenverdieping werd (er was tenslotte nog 
woningnood) verhuurd aan een klein gezin.
Dat wil niet zeggen dat er niets meer te wensen 
overbleef. Het doel, een geheel eigen gebouw met een 
eigen woning voor de zuster, blijft het ideaal.

Daarover een volgende keer.
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Het eerste wijkgebouw
Na dit jubileum gingen zuster Vogelesang 
en het bestuur naarstig op zoek naar een 
eigen wijkgebouw. Hun oog valt op het 
huis naast het gemeentehuis. Volgens 
de opvatting van het bestuur leent dit 
huis zich uitstekend voor herinrichting 
tot wijkgebouw en woning voor de 
wijkverpleegsterhuisbezoekster. Het huis 
aan de Dorpsstraat 69 is eigendom van 
W. v/d Heiden en hij is bereid het huis aan te 
passen aan de wensen van het bestuur en te 
verhuren aan de kruisvereniging.


