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Het is al weer enkele maanden geleden dat de Algemene
Ledenvergadering mij heeft benoemd tot voorzitter van uw
vereniging. Op het moment van benoeming heb ik in de
vergadering gezegd dat ik geen concreet beleid voor ogen
had maar wel ideeën voor verandering, verbetering en
aanpassing.
Gedurende de zomermaanden heb ik wat meer nagedacht
over de ideeën en deze met het bestuur besproken, ook de
andere bestuursleden hadden hierbij waardevolle inbreng.
Tijdens de Ledenavond van 20 oktober heb ik voor de
aanwezige leden een presentatie gegeven over wat we de
komende jaren in de vereniging willen en moeten doen.
Voorop staat dat we meer leden, meer vrijwilligers, meer
bestuursleden en meer inkomsten nodig hebben om de
vereniging staande te houden.
We moeten onze Oudheidkamer, de tentoonstellingsruimte
en de Winkel van Sinkel zodanig aanpassen dat ook meer
jongere leden de weg naar het lidmaatschap vinden. Verder
moeten we meer gebruik maken van de sociale media en de
website aanpassen.
Er is dringend behoefte aan een conservator, die onze
eigendommen, archieven, documenten en boeken in kaart
brengt en die ervoor zorgt dat deze ook voor de leden en het
publiek toegankelijk zijn.
Samenwerking met andere verenigingen in Benthuizen en
de andere kernen van de gemeente Alphen aan de Rijn staat
eveneens op het lijstje van ideeën.
Ook op administratief gebied zijn er wensen en verbeteringen
mogelijk, ik denk hierbij aan de boekhouding en de
ledenadministratie.
U begrijpt, we kunnen niet alles tegelijk en we zullen er ook
de komende jaren voor nodig hebben om alles te realiseren.
Het bestuur en de huidige vrijwilligers kunnen het niet
alleen, we zullen hulp nodig hebben van andere leden en
vrijwilligers.
Als u mee wilt helpen onze huidige bloeiende vereniging ook
in de toekomst te laten bloeien, aarzel dan niet en meld u aan.
Jan de Ruiter (voorzitter)
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Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij

Beste leden van de Historische Kring en allen die
de Turfjes lezen. En dat laatste gebeurt steeds vaker
hoor ik. Een losse opmerking, “ik was bij mijn
broer en zag toevallig dat blad, leuk zeg. Ja, reuze
interessant die verhalen over mensen en dingen die
voorbij zijn of dat bijna gaan.”
Ik roep al die enthousiaste lezers op: wordt lid!
Voor maar € 10,25 per jaar bent u reeds lid en
ontvangt u dit leuke blad èn u bent altijd van harte
welkom op de interessante ledenavonden. En zeker
niet onbelangrijk: door uw lidmaatschap steunt u
de vereniging en daardoor ook het behoud van de
geschiedenis van Benthuizen en alles wat daarmee
samenhangt.
Tevens wil ik alle lezers bedanken die ons blad
kritisch lezen. Dat houdt ons scherp zodat wij het
volgende Turfje weer met de nodige zorg kunnen
samengestellen. Wij doen ons best om met de tips
die wij krijgen het blad telkens weer te verbeteren.
In deze Turfjes valt weer genoeg te lezen over
gebeurtenissen en belevenissen uit ons dorp.
Benthuizen is slechts een stip op de landkaart, maar
er gebeurde altijd van alles. Dat heb je als mensen
bij elkaar wonen en werken. Je beleefde je schooltijd,
je ging naar de kerk en had vroeger ook je werk. We
kunnen nu relaxed in ons kleine dorp wonen en dat
is wel zo belangrijk!
Aan de oproep om een verhaal door te geven of
aan ons te vertellen is nog geen gehoor gegeven.
Hopelijk komt daar spoedig verandering in, want
echt mensen, we hebben toch allemaal geschiedenis
gemaakt. In de colofon ziet u wie kan worden
gebeld of gemaild voor uw verhaal.
Onze voorzitter Jan de Ruiter heeft in dit Turfje wel
gehoor gegeven aan de oproep, hij schrijft over zijn
taak in het bestuur en de plannen die gemaakt zijn
en t.z.t. moeten worden uitgewerkt.
Het bestuur heeft zich de laatste maanden zoals
gewoonlijk ingezet om samen met de vrijwilligers
leuke bijeenkomsten te organiseren, zoals Open
Monumentendag en de ledenavond met een lezing
van Sophie Oosterwijk. Natuurlijk is iedere week de

Oudheidkamer open waar u rond kunt kijken welke
tentoonstelling er is of anders gewoon gezellig een
kopje koffie kan drinken. En ik herhaal nog maar
eens een keer: “elke eerste zaterdag van de maand
kunt u met uw vragen komen over vroegere familie,
gebeurtenissen, gebouwen, ja vul maar in!”
Bij het verschijnen van deze Turfjes zijn we al bijna
toe aan de jaarlijkse kerstinloop. Er is tegelijkertijd
een tentoonstelling over W.G. v.d. Hulst. Wie heeft
dat niet gelezen in zijn/haar jonge jaren en wie weet
lees je het nog wel eens voor… Maar dan moet je
wel de zinnen behoorlijk omzetten of hele stukken
uitleggen. Water halen we niet meer uit de pomp
en bij koken op een met hout gestookt fornuis denk
je tegenwoordig aan de barbecue. Maar je herkent
beslist veel bij het lezen van deze boekjes en het
zijn er heeeel veel! Komt die 16e december niet uit?
Geen nood, de tentoonstelling gaat nog een aantal
weken door in het nieuwe jaar.
Ook interessant om te bezoeken is de tentoonstelling
‘Gluren bij de buren’. Onze vrijwilliger Miel
Bregman heeft zich hiervoor behoorlijk ingezet
en het resultaat mag er dan ook zijn. Deze
tentoonstelling gaat op reis door de kernen van
Alphen a/d Rijn. De start is in Boskoop (dat kost
wel entree of is gratis met uw museumjaarkaart).
In september 2018 kunt u in de Oudheidkamer
de Negen Turven de tentoonstelling - door de
beperkingen van onze zolderruimte - in een wat
afgeslankte vorm bekijken.
Namens bestuur en redactie wil ik u hele fijne
feestdagen toewensen. Wilt u graag aparte snoepjes
eten of uitdelen met de feestdagen, dan weet u waar
u moet zijn: de winkel van Sinkel heeft ze in alle
soorten en maten. Ik zou een beetje rustig aandoen
met het zogenaamde turfje, want daarvan eet je een
hele zak in één keer leeg.
Ik hoop velen van u op de nieuwjaarsbijeenkomst te
zien en anders wel een keer in de oudheidkamer.
Voor nu veel leesplezier.

Agenda 2017-2018
9
9
16
12

december
december
december
januari 2018

Opening expositie ‘Oude jeugdboeken van W.G. van de Hulst’.
Winkel van Sinkel met kraam aanwezig op de Kerstmarkt bij Van der Kooy.
Kerstinloop in Oudheidkamer ‘De Negen Turven’ en de Winkel van Sinkel.
Nieuwjaarsreceptie.

Nieuw lid

		 Mevr. A.S. Slappendel uit Benthuizen.
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Kunst in Benthuizen

Rijk aan kunstwerken is Benthuizen niet. We hebben een prachtige molen en een mooie, oude kerk,
maar tot 1974 was er geen (modern) kunstvoorwerp in het dorp te ontdekken. Waarschijnlijk
miste toenmalig burgemeester Keijzer ook een kunstwerk in het dorp en heeft hij daarom in 1974
kunstenaar Toon Hendriksen gevraagd een ontwerp te maken. En nu siert zijn kunst al meer dan
veertig jaar (met tussenpozen) ons dorp.
Door Anneke Bregman - de Groot

Toon Hendriksen

Wie was Hendriksen eigenlijk? Om daar achter te
komen, kon de HKB gebruik maken van de kennis van de
Boskoopse Historische Vereniging. In 2014 publiceerde
zij een artikel over dit opmerkelijke talent.*
Toon Hendriksen werd in 1916 geboren in Halfweg,
waar zijn grootvader een boomkwekerij had. In
1919 verhuisde het gezin Hendriksen per boot naar
het centrum van de boomkwekerij: Boskoop. Zoals
het in die tijd gewoon was, lag het in de bedoeling
dat Toon na de lagere school ook in de kwekerij
terecht zou komen. Zijn lichamelijke conditie stond
een carrière als boomkweker evenwel in de weg.
Na voltooiing van de lagere school vond Toon een
betrekking bij een reclamebureau in Den Haag.

Voor het werk op een reclamebureau bestond in die
dagen geen opleiding. Het vak werd in de praktijk
geleerd.
Tijdens de oorlog kwam Toon weer terug
naar Boskoop. Hij werd medewerker bij het
distributiekantoor. Zijn toekomstige vrouw Alie
Tasma leerde hij hier kennen. Zij zat in het verzet.
En Toon bleek eveneens een grote aanwinst voor het
verzet. Hij bleek een genie in het vervalsen van bonen legitimatiekaarten. Door verraad of ander gevaar
wisselde Toon nogal eens van verblijfplaats.

Wereldtentoonstelling

Na de oorlog hield Toon zich bezig met het maken
van decors, ontwerpen van beeldmerken en allerlei
werk voor tentoonstellingen. Verder maakte hij voor
Philips glazen zenderschalen voor radio’s en voor de
spoorwegen aluminium plaatjes met verdiepte letters.
De doorbraak kwam op de wereld
tentoonstelling in 1958 in Brussel. In
opdracht van de architect Ad Pontier
maakte Toon een enorme glaswand. Uit
de losse pols tekende hij in de loods van
zijn vader een kaart van de wereld en gaf
de detaillering aan met gekleurd glas. Arie
Verweij laste een stalen frame, waarin de
glazen platen werden samengevoegd tot
en wereldkaart. Het volgende grote karwei
was de Floriade in 1969 te Rotterdam.
De 1%-regeling leverde veel werk op.
Deze regeling hield in dat 1% van de
bouwsom van een openbaar gebouw
aan kunst besteed mocht worden. Zo
maakte Hendriksen voor de Maranatha
Mavo in Boskoop een metalen plastiek.
De Shalomkerk in Den Haag kreeg een
gestileerde bronzen duif. De windwijzer
op de kapel van het kerkhof in
Hazerswoude was ook van zijn hand. Zijn
bekendste werk in Boskoop is de sculptuur
die hij uit bijna vijftig afgedankte
tuingereedschappen samenstelde. Het
vier meter hoge monument staat bij de
Boskoopse hefbrug over de Gouwe.
1974, Het kunstwerk is geplaatst bij de
nieuwe Omleidingsweg.
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* Toon Hendriksen. Informatie uit: Paktijd, ( maart 2014 nr. 68).
Uitgave van de Historische Vereniging Boskoop.

Benthuizen

En toen kreeg Toon Hendriksen de opdracht voor
een ontwerp van een kunstwerk voor de Benthuizer
bevolking. Volgens het ontwerp wordt het kunst
werk om en nabij drie meter hoog en zal het op
een kleine verhoging komen. “Het is een symbool
van de noeste werkers. De bedoeling is er ook een
randschrift in aan te brengen, dat als volgt luidt: ‘In
geloof geworteld, in doen en laten gehavend, toch
gebleven.’ Het beeld zal naar het oosten worden
gericht, de kant van het licht. Daarmee wordt
gesymboliseerd dat, zo gauw het licht verschijnt, de
mens verplicht is de hand aan de ploeg te slaan, met
andere woorden: te gaan werken.
Het kunstwerk beeldt een ploeg uit. Het ‘in geloof
geworteld’ spreekt voor zichzelf. ‘In doen en laten
gehavend’ betekent vrij vertaald dat ondanks
de vele veranderingen die in Benthuizen plaats
hadden, de gemeente toch zichzelf is gebleven.”
Het beeld zal worden uitgevoerd in metaal. De
kosten voor ontwerp en uitvoering
worden geraamd op tienduizend
gulden. De gemeenteraad gaat
akkoord en kunstenaar Hendriksen
kan beginnen aan zijn creatie.

Opening

4 november 1974 was een
feestelijke dag voor Benthuizen.
Het nieuwe gedeelte van de
Omleidingsweg werd geopend.
Commissaris van de Koningin,
Mr. M. Vrolijk zou de opening
verrichten en tevens het kunstwerk
van Toon Hendriksen onthullen.
De creatie van Hendriksen stond
bij de nieuwe entree van het dorp.
Op de kruising van de Vrijheids
laan, Sportlaan en dr. Albert
Schweitzerlaan.

Vernielingen

Slechts vier jaar stond het kunstwerk in volle glorie
bij de Omleidingsweg. Want hoewel het kunstwerk
van staal was gemaakt, bleek het niet bestand tegen
de vernielingen van de jeugd. Het werk was zwaar
beschadigd. Verschillende letters waren eraf en ook
andere onderdelen waren aangetast.
De gemeente besloot het kunstwerk te laten
repareren door de heer A. Verweij uit Boskoop.
Kunstenaar Hendriksen liet namelijk veel van
zijn ontwerpen uitvoeren door de heer Verweij,
dus hij was kundig genoeg om het werk weer
te restaureren. Uit een bericht in de Nieuwe
Leidsche Courant van 1979 bleek de reparatie voor
moeilijkheden te zorgen. Het restaureren zou bijna
5000 gulden kosten en dat wilde de gemeenteraad
niet betalen. Volgens de krant zou de gemeenteraad
het kunstwerk “liever helemaal niet meer terugzien.”
Gemeentesecretaris Bogerd denkt dat het
kunstwerk controversieel is “vanwege het feit
dat oud‑burgemeester Keijzer de
opdracht heeft gegeven voor een
kunstwerk.”
Burgemeester Verbree zegt echter
dat de gemeente nog helemaal
geen opdracht heeft gegeven voor
restauratie en dat het beeld alleen ter
opslag bij restaurateur Verweij staat.
En Verweij? Die wil er niets over zeggen.
Toch komt er een oplossing, want
al lange tijd staat het kunstwerk
(bijna) op zijn oude plaats. Zonder
randschrift, de letters waren
waarschijnlijk te kwetsbaar.
Is dit het enige kunstwerk? Nee dat
niet, maar daarover een andere keer...
Het kunstwerk van Toon Hendriksen anno 2017,
bijna weer op de oorspronkelijke plaats.
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Stoffel Bij de Vaate

Herinneringen uit Nederlands-Indië
De redactie van de Benthuizer Turfjes ontving een artikel over de diensttijd van Stoffel Bij de Vaate
in Indië. Uit Benthuizen gingen ongeveer 20 jongens naar Indië. Dat was een groot aantal uit een
dorp met 1500 inwoners. Bij de familie Bij de Vaate moest naast Stoffel ook zijn jongste broer
Anton naar de tropen. Twee uit één gezin. Terwijl er daarnaast ook weer neven en zwagers werden
opgeroepen. Wat zal dat betekend hebben voor de achterblijvers in Benthuizen?
Door Anneke Bregman de Groot
Overgenomen uit ‘Kerkvenster’, een tweejaarlijks
gemeenteblad van de Gereformeerde Gemeente te
Leiderdorp, geschreven door Jeannette Bemelmans.
Zowel de voor- als achternaam van meneer Stoffel
bij de Vaate maakt nieuwsgierig. Daar weet hij wel
iets over te vertellen, net als over zijn diensttijd
in Indië. Als hij aan het vertellen is, buitelen de
herinneringen over elkaar heen.
De naam Stoffel dateert al van de 16e eeuw. Er is een
stamboom en daar vind je de naam Stoffel in terug,
als voor- en achternaam:
Cornelis Stoffelszoon, Stoffel
Corneliszoon. En de naam
Bij de Vaate is ontstaan bij de
registratie van achternamen
in de tijd van Napoleon.
Een man die woonde bij de
drinkput waar het vee kwam
drinken, heette voortaan: Bie
de Voate.

Benthuizen

Stoffel is in Benthuizen
geboren. De eerste
herinnering die hem
bijgebleven is, dateert van
toen hij vier jaar was. Zijn tien
jaar oudere zus kwam op een
dag thuis met lichte kousen.
Dat was heel bijzonder,
omdat iedereen in die tijd meest nog zwarte kousen
droeg. “Mijn moeder vertelde dat ik op de grond
ging zitten bij m’n zus en de hele tijd over haar been
zat te aaien, zo mooi vond ik het.” Naast de zus
waren er ook nog zes broers. De oudste leeft nog, hij
is 102, en de jongste van 88 ook. Stoffel is 89 jaar.

Militaire dienst

“Na de lagere school, het was in de oorlog, kwam
ik bij een boer te werken. Veertien jaar was ik toen.
Eerst als melkknecht en later tot mijn diensttijd als
ploeghouder. Dat was mooi werk, het omgaan met
de paarden. Veel leuker dan de koeien.
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Stoffel Bij de Vaate, jong en in militair tenue
(1957) en op latere leeftijd.

In 1947 ben ik op negentienjarige
leeftijd in militaire dienst gegaan.
Eerst kreeg ik de militaire opleiding,
daarna ging ik naar het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis in Amsterdam om te leren voor verpleger.
Toen ik daar een paar maanden was, moesten we
plotseling al naar Indië. Ik vond het heel interessant
en wilde er graag naartoe.
Toen we uit Kampen zouden vertrekken, hoorden
we dat ze in Amsterdam het schip waarmee we weg
zouden gaan hadden laten ontploffen. Sabotage was
dat. Ze hadden de ketel zo hard opgestookt dat hij
ontplofte. Maar uiteindelijk vertrokken we toch en
het leek of heel Kampen uitgegaan was om ons uit
te zwaaien. We kregen allemaal sinaasappelen en
chocola van de bevolking.”

Indië

“In Semarang
werden we met
landingsboten
gehaald. We moesten
eerst veertien dagen
acclimatiseren, elke
middag een uur naar
bed. Dat was natuurlijk
hopeloos, zo’n stel jonge
jongens van twintig jaar.
Dat werden meer kussengevechten dan dat er
geslapen werd. Na die twee weken moesten we in
het hospitaal gaan werken, daar zijn we een week
of vier geweest. Toen werd ik overgeplaatst naar de
infanterie, helemaal in Midden-Java, in Cheribon.
Daar moesten we heen omdat er een grote actie
zou komen in het dal van Garoet. De infanterie
was een onderdeel van het Koninklijk NederlandsIndisch leger met allemaal inlanders. Dat was leuk,
want met die oude KNIL-mannen kon je lekker
kletsen. Ze waren altijd in militaire dienst geweest
en konden nog goed Hollands praten. Het waren
allemaal Ambonezen, die soldaat waren in Indië in
de tijd dat de Hollanders het bezet hadden.”
Nederlandse soldaten schepen in op de SS Volendam voor vertrek
naar (toen nog) ons Indië.

Broer Anton als soldaat.

“Toen we op de Noordzee waren,
stormde het vreselijk. We gingen
door het Nauw van Calais en de
Golf van Biskaje, langs Portugal
door de Straat van Gibraltar en over
de Middellandse Zee. In Port Said
meerden we aan voor het inladen
van vers drinkwater. Maar ergens
klopte het niet, want er kwam
een politieboot aan. Met vijf man
kwamen ze naar boven het schip
op, omdat er een gevangene was
ontsnapt. Het bleek dat hij naar onze
boot was gezwommen en door het
sluisgat naar binnen was gekropen.
Het was een moordenaar. Hij had
zich verstopt in de motorkamer.
Daarna gingen we door het
Suezkanaal. Maar toen was het al
avond, dus daar heb ik weinig van
gezien. We mochten ook niet aan
boord komen, omdat de kuststrook
al bezet was door de Engelsen.
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Boven en onder: als hospik in Nederlands-Indië.

“Het was daar gloeiend heet, je veldfles met thee
was zo leeg. Op een gegeven moment kwamen
we bij een kali, een riviertje, en die infanteristen
dronken zo van dat water. ‘Niet doen, niet doen!’,
riepen we. Later bleek dat ze allemaal cholera
gekregen hadden van het drinken van het vuile
water van dat riviertje. Ik had daar ook uit
gedronken, maar ik had zuiveringstabletten. Dan
is het net of je chloor zit te drinken, maar goed. We
deden dat allemaal en we zijn nooit ziek geweest.
Twee dagen later waren we weer boven aan de berg.
We hadden alleen ons tropenuniform aan, want
al onze spullen waren niet meegekomen omdat
ze achter ons de bruggen hadden opgeblazen. We
zaten dus helemaal zonder eten, dat kwamen ze
elke dag met het vliegtuig brengen. Toestanden
waren dat.”
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“Op een geven moment moesten we met een
landingsvoertuig weer terug naar ons onderdeel,
en vandaar weer naar Semarang. Daar kwamen
we erachter dat het ziekenhuis werd opgeheven,
vanwege de actie die kwam. Heel Java moest
bezet worden, want tot dan toe was alleen de
kuststrook bezet door de Nederlanders. Er zijn toen
ontzaglijk veel troepen gekomen, allemaal jonge
jongens en met hen moesten wij als hospikken
ook mee naar Soerabaja. Daar heb ik een poos
in het burgerziekenhuis gewerkt. De actie was
toen al voorbij. We runden het hele ziekenhuis en
deden alles: bloed aftappen, medisch onderzoek
uitvoeren, medicijnen uitdelen. Totdat er ineens vijf
verpleegsters uit Holland kwamen. Toen mochten
we niets meer en was er niets meer aan. De sergeant
vroeg toen of ik keukendienst wilde doen. ‘Graag!’ zei
ik. In Soerabaja ben ik hospik geweest totdat we weer
naar huis gingen. Uiteindelijk ben ik bijna drie jaar
weggeweest. En hier heb ik nog een doos vol brieven
die ik vanuit Indië aan mijn ouders geschreven heb”.

Naar huis

Bij de Vaate moest in Indië opgeven of hij bij zijn
oude baas in Nederland terecht kon. Daar had hij
helemaal geen zin meer in. Gelukkig kon hij bij
zijn broer Olivier het vak van horlogemaker leren.
Later begon hij voor zichzelf als horlogemaker.
Toen hij trouwde met Elisabeth van der Hoeven
(ook uit Benthuizen) woonde hij drie jaar in
bij zijn schoonvader. Toen aan het Frederik
Hendrikplantsoen in Leiderdorp huizen werden
gebouwd betrok het echtpaar Bij de Vaate een van
deze huizen. Daar heeft hij altijd gewoond.
14 juli 2017 overleed Stoffel Bij de Vaate, 89 jaar oud.

Naar aanleiding van… de familie Bakker

Op monumentendag 2017 werd er een interessante tentoonstelling geopend in de Oudheidkamer
‘De Negen Turven’. Deze tentoonstelling ging over korenmolen ‘De Haas’en was door het bestuur
van de stichting ingericht. Men kon daar bekijken wat er in de loop der tijden allemaal met de
molen is gebeurd. De tentoonstelling had als titel: ‘Er werd iets groots verricht’. Deze titel was
terecht, dat zag je als je het tentoongestelde ging bekijken. En heeft u het misschien toch gemist,
kijk dan eens op hun site. Daar staan de geschiedenis van de molen en hun huidige bezigheden
vermeld. Het leek ons als redactie interessant om de mensen die naast de molen hebben gewoond
en gewerkt, hun belevenissen te laten vertellen.
Om met het laatste te beginnen vertelt Henk
dat zijn ouders in mei 1917 trouwden en in 1932
Ik was op bezoek bij de heer Henk Bakker en
verhuisden van Moerkapelle naar Benthuizen.
mevrouw Gré Van Eden Petersman - Bakker. Beiden “Mijn vader werd bedrijfsleider van de Coöperatie
hebben zij al een respectabele leeftijd bereikt, maar
De Tijdgeest. Hij moest ervoor zorgen dat de
dat weerhoudt hen er totaal niet van om tot in detail graanproducten van de boeren werden gemalen”.
te vertellen over hun jeugd, hun werk en familie.
In de oude molen ging vader Bakker aan de
slag. Dat was vaak dagen lang heel intensief
1932, De molen en molenhuis nog in volle glorie.
bezig zijn. Echter bij windstilte kon je duimen
draaien òf ander werk gaan doen. En dat laatste
deed vader Bakker dan ook. Het gezin groeide
gestaag, dus er moest brood op de plank komen.
En al was er genoeg meel in de schuur, er was
meer nodig om voor het gezin te zorgen. Vader
Bakker begon een loonbedrijf. Het graan wat
hij maalde moest eerst van het land gehaald en
vervolgens gedorst worden. Niet alle boeren
konden zich daar machines voor veroorloven.
We spreken over de jaren dertig, een moeilijke
en zware tijd. Ondanks de crisis ging de
mechanisatie van het landbouwbedrijf door. Het
maaien met de hand was snel verleden tijd op
het moment dat de maaimachine zijn intrede
deed, die meteen het koren tot schoven opbond.
Ook de dorsmachine deed zijn intrede. Maar
het hebben van twee beroepen betekende ook
twee keer zoveel werk. Vaak waaide de wind
gedurende de nacht harder, dus… dan moest er
’s nachts worden gemalen. En overdag kwamen
de boeren die het koren van het land wilden
halen om het vervolgens liefst diezelfde dag te
dorsen. “Vader was een sterke man”, zegt Henk
glimlachend, “maar zodra wij groot genoeg
waren om te helpen werd dat dan ook van òns
verwacht”. Als schooljongen stond Henk, net als
zijn broers, al draden te steken bij het dorsen. De
korrels graan werden opgevangen in zakken, het
kaf werd meestal op een hoop geblazen en het
stro samengeperst tot balen. Die balen werden
toen met ijzerdraad bijeen gehouden en later met
stevig touw. Dat draad moest er van de zijkant
worden ingestoken. Dat deed je niet een half
uurtje, nee, dat deed je dagen lang. Je moest goed
opletten want anders vielen de balen uiteen.
Marjolijn van der Have - Verweij
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“Als ’s nachts de molen draaide kon
In de zomer werkten zij van
ik toch prima slapen”, zegt Henk.
zonsopkomst tot zonsondergang,
“Het huis stond er vlak naast en je
vooral bij droog weer. Als zij dan voor
hoorde duidelijk het draaien van
een boer aan het werk waren bleven
de wieken. Maar ik was zo moe
zij daar ook eten. Uit het verhaal van
van al dat werken dat ik door alles
de familie Van Staalduinen weten
heen sliep.” Toen de kinderen nog
wij dat dit voor het boerengezin een
klein waren heeft vader Bakker de
grote drukte was want er moest goed
molen en de gebouwen eromheen
gekookt worden voor al die harde
gekocht (1939). De coöperatie had
werkers en royaal getrakteerd worden
veranderingen doorgevoerd want
in de koffiepauzes. “Je had het goed bij
ook in de molen stond de tijd
die boeren”, zegt Henk.
niet stil. Er was een maalmachine
Hij weet ook nog een spannend verhaal
aangeschaft. Zo was men niet meer
te vertellen over een keer dat hij bij
afhankelijk van de wind. En het
een boerenfamilie ging eten. Zoals
gaf vooral ook rust voor de familie.
gebruikelijk was het een drukte van
Niet dat er nu minder werk was,
belang bij het dorsen en dan was daar
maar het was beter in te delen.
even een pauze om met elkaar te eten.
Klaas van Eeden Petersman
met Gré Bakker.
Bovendien was het malen met die
Voor ze zouden beginnen keek de
oude molen niet zonder gevaar.
vader van het gezin eens langs de tafel
Toen de maalmachine goed zijn werk deed werden
en plotseling miste hij één van zijn kinderen. In een
de wieken van de molen afgehaald. Deze hebben
flits zag Henk het jongetje weer staan bij de berg
nog dienst gedaan aan een molen in Scherpenisse en kaf. Ernaast waren de strobalen opgestapeld en daar
Sint Maartensdijk. Nu konden de kinderen ook naar had hij het ventje op zien lopen. “Ik vloog van tafel
boven klimmen, “want als ik naar boven wilde als
naar die hoop kaf en zag daar zijn klompjes op het
ze aan het malen waren dan zei de oude molenaar
stro staan” zegt Henk. “De verleiding was zo groot
Van Leeuwen: waag het niet naar boven te gaan”,
om heerlijk in dat zachte kaf te springen. Maar hij
zegt Henk. Het was natuurlijk levensgevaarlijk om
was natuurlijk meteen weggezakt en als het ware
in de buurt van de wieken te komen.
aan het verdrinken daarin. Zonder aarzelen sprong
“Met mijn vier broers heb ik bij mijn vader gewerkt ik in het kaf en ging hem zoeken en gelukkig had ik
en in 1956 heeft vader Bakker het bedrijf overgedaan hem snel gevonden. Hij was al buiten bewustzijn.
aan ons en hebben wij de zaak verder voortgezet”.
Intussen had de familie 112 gebeld (of wat in die
In 1958 hebben zij achter het malen een punt
tijd gebeld moest worden). Die kwamen direct en
gezet, met het loonbedrijf zijn ze echter alle vier
konden het ingeademde kaf verwijderen”. Wat was
doorgegaan tot hun pensionering.
Henk gelukkig dat hij er op tijd bij was.
“Het was altijd hard werken maar
we hebben daar veel plezier in
gehad. Dat loonwerken gebeurde
niet alleen in Benthuizen of naaste
omgeving, we gingen soms helemaal
naar het Westland. Er lag een mooie
weg naar Den Haag (de huidige
A12) en die namen we dan om naar
de bedrijven in het Westland te
gaan. Gewoon met de tractor en de
dorsmachine reed ik naar de plaats
van bestemming. “Die machine
werd door de tractor aangedreven
en ik was de machinist”, vertelt hij
niet zonder trots, “dus ik moest alles
installeren. Nu zou je de manager
zijn die de supervisie heeft bij het
hele gebeuren”.
De molen in vervallen staat (jaren zestig).
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De combine (maaidorsmachine) had zijn intrede
Hun huis was door al dat stoffige werk steeds aan
gedaan en de werkdruk werd nog hoger.
schoonmaken toe. Moeder had daarbij wel hulp
Zodra het goed weer en het koren rijp was moest
van twee dames uit Moerkapelle, Janie en Corrie.
je overal tegelijk zijn. Dagen achtereen, met korte
Janie maakte en verstelde alle kleding van het gezin
nachten en te weinig slaap, waren zij dan met
en Corrie hielp bij het schoonmaken. Elke week
inbegrip van het inmiddels aangenomen personeel, ramen zemen, de lange gang dweilen en matten
in de weer om het allemaal in orde te krijgen.
kloppen. Op maandag moest Gré de schoenen
Door al dat werken op het veld en de boerderijen
van haar broers poetsen en weer in de kast zetten
kwam de molen steeds meer op de achtergrond te
zodat ze netjes uit konden gaan. Ook hun pakken
staan. Het werd een bouwval waar begin jaren ’70
afborstelen, een pak voor het uitgaan en het
een sloopvergunning voor was gekregen. In de tijd
zondagse pak. En natuurlijk helpen met de was. De
van burgemeester Verbree kocht de gemeente de
overalls waren altijd even vet door het werken op
molen en het terrein eromheen.
die machines. Er werd wat geboend!
Het loonbedrijf is toen nog
jaren voortgezet op het nieuwe
bedrijventerrein van Benthuizen.
Het ging toen niet meer alleen
om het werk met de combine,
er werd veel meer gedaan, o.a.
het onderhoud van sportvelden,
eigenlijk al het werk wat aan bod
kwam. Wanneer ze dachten, “dat
lukt ons wel”, dan deden ze het.
“Maar”, zegt Henk met een ‘big
smile’, “onze kinderen kozen voor
een ander mooi vak, zij wilden
het bedrijf niet overnemen”. Toen
de restauratie van de molen een
aanvang nam, waren de gezinnen
intussen naar andere woningen in
het dorp verhuisd. Vader Bakker
was al overleden en moeder Bakker
heeft tot haar overlijden bij haar
dochter Gré verzorging genoten.
Gré wist een heleboel te vertellen
wat het gezin daar bij die molen
Aan het werk met de dorsmachine. Vlnr: Pim v/d Sterre, Maarten Leune, Dirk Bakker,
allemaal beleefde. Er is veel verdriet Hannes Leune (anderen onbekend).
geweest, want het gezin had nog
groter kunnen zijn. Een broer is al op jonge leeftijd
Toen Gré bijna van school af ging, kwam de
overleden. Na de jongens werd Gré de eerste
bovenmeester op bezoek in huize Bakker om voor
dochter in het gezin. Vaak heeft ze haar vader en
te stellen Gré naar de mulo te sturen. “Nou”, zegt
moeder glunderend horen vertellen dat ze heel
Gré, “dat was niet bespreekbaar”. Niks verder
gelukkig met haar waren en alle boeren moesten
leren, ze kon thuis komen meehelpen. Uiteindelijk
dan ook op de borrel komen ter ere van haar
mocht ze met haar vriendin Marrie van Staalduinen
geboorte. Ze kreeg er nog twee zussen bij.
nog twee jaar naar de huishoudschool in Leiden.
Als ik vraag, “jij hoefde als meisje toch niet zo hard Dat was een heerlijke tijd. De school stond op
aan te pakken als de jongens?” schiet Gré in de lach. het Rapenburg en elke dag fietste ze daar samen
“Welnee joh”, is het antwoord, “zodra je kon, moest met Marrie naar toe. Gedurende de winter was
je meehelpen”. Ze heeft zelfs als jong meisje de
dat bepaald niet eenvoudig, want toen waren
zakken met meel helpen ophijsen. Ze moest dan een de Gelderswoudseweg en de Broekweg nog niet
soort knoop boven aan de zak maken, daar de haak voorzien van straatverlichting, op misschien hier en
omheen doen. Vervolgens kon de zak naar de zolder daar een lichtje na.
worden gehesen om tijdelijk te worden opgeslagen
Na die twee jaar moest ze thuis meehelpen
of later een verdere behandeling te ondergaan in de aanpakken. Wel mocht ze een cursus met extra
molen. Achteraf gezien best gevaarlijk werk.
naailessen volgen en dat was erg leuk om te doen.
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Om nog wat extra te verdienen hielpen
Gré en haar zussen mevrouw Bogaards
om melk in de emmertjes te doen, die
opgehaald werden of door de zussen
weggebracht moesten worden. Gré vraagt
zich nu af hoe dat lukte om emmers
melk aan je fietsstuur bij mensen op de
Westzijdeweg te gaan bezorgen. Ze kreeg
wel een dubbeltje (10 cent) per emmer!
Daar bij die molen werd keihard gewerkt,
maar toen de kinderen wat ouder waren,
werd er ook zaterdagavond gevierd.
De vette overalls werden uitgedaan en
na een lekker bad in de teil met warm
water, werd het nette pak aangetrokken
en gingen de broers erop uit. Graag hield
moeder daarbij een oogje in het zeil, dus
moesten de broers en hun vrienden eerst
koffie drinken in huize Bakker. Tijdens
dat koffiedrinken werd er natuurlijk goed De broers Bakker met hun moeder; staand vlnr: Bertus, Henk, Siem, Dirk en Nico.
rond gekeken. Zo kon het gebeuren dat
er vonkjes gingen overspringen. Eén van de vrienden En zijn zus Marrie weer met broer Niek. Ze bleven
bijna allemaal dicht bij elkaar wonen, behalve broer
was Klaas van Eden Petersman en hij vond Gré heel
Dirk. Die is met zijn vrouw en kinderen naar Canada
erg leuk en zij hem ook… “Maar ik was nog veel te
geëmigreerd, wat vader beslist niet leuk vond.
jong om verkering te mogen hebben”. Toen Klaas
“We moesten altijd hard werken”, zegt Gré “maar
naar Indië moest heeft ze een zeer waardevolle
briefwisseling met hem gehad. Lachend vertelt ze dat moeder was daarbij altijd even zorgzaam en hartelijk.
Klaas daar officieel toestemming voor vroeg aan haar Het was bij ons thuis gewoon fijn en later waren ze
ouders. Het bleek ware liefde te zijn want ze zijn later een fijne opa en oma voor de kleinkinderen”.
getrouwd en hebben samen een lang huwelijk mogen
In 1993 stopte het bedrijf van de familie Bakker. Aan
beleven. Klaas is overleden en Gré woont nu alleen
ruim zestig jaar hard werken en daarmee een stukje
aan de Oem van Wijngaarden.
geschiedenis van Benthuizen kwam een einde. Henk
Niet alleen Gré ontmoette op deze
manier haar man, ook zus Gonny ging en Gré zijn dankbaar voor die tijd en nu blij dat ze het
naar omstandigheden nog goed maken op hun hoge
trouwen met één van de vrienden,
leeftijd.
namelijk Rien van de Velde.

Deze

uitgave is mede mogelijk gemaakt door

Administratiekantoor Pos
De Tas Dorpshuis & Eetcafe

Van Leeuwen Mechanisatie
Aannemingsbedrijf Gräper

Hoveniersbedrijf Van der Spek

Verkeersschool Bremmer

Timmerbedrijf J. van der Kooij
Aannemersbedrijf Van der Meer
Fortune Hot Drinks Lansingerland

Schoonmaakbedrijf Pos
Handelsmij Jobarco
Kantoor Zaal
Plus Verheul

C. van Mourik Holding b.v.- Moerkapelle

Hijdra G.B.

Boomkwekerij Bij de Vaate en de Peinder

Pos-Kaart

