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Vanaf 1983 werd er door verschillende mensen in een
werkgroepje al gesproken over de mogelijkheid tot oprichting
van een vereniging, welke als doel heeft het behoud van de
geschiedenis en historie van Benthuizen. In 1984 was er al een
eerste fototentoonstelling met als titel ‘Een wandeling door
Oud-Benthuizen.’
Op 27 januari 1987 vond de eerste ledenbijeenkomst plaats
met als doel de oprichting van de vereniging en vaststelling
van de statuten. Deze statuten zijn in februari 1988 bij de
notaris gepasseerd en de vereniging was een feit. Dit jaar dus
bestaan we 30 jaar. Geen officiële gebeurtenis, maar wel een
feit dat het vermelden waard is, omdat we vandaag de dag
nog steeds een bloeiende vereniging zijn.
Vanaf 1991 verschijnt 3x per jaar het blad ‘Benthuizer Turfjes’
met veel wetenswaardigheden over de geschiedenis en de
bevolking van Benthuizen.
Het eerste voorwoord werd geschreven door de heer
M.A. van der Have, toenmalig Burgemeester van Benthuizen.
In het voorwoord zegt de Burgemeester dat na de herindeling
met andere dorpen op 1 januari 1991 de taak van de
Historische Kring Benthuizen nog belangrijker wordt om de
kontakten met de bevolking te onderhouden en de historie
levend te houden.
Na de samenvoeging met de gemeente Alphen aan den Rijn
nog steeds actueel. Benthuizen heeft haar eigen identiteit en
dat moeten we koesteren.

Website

In 2010 ging onze eerste website in de lucht. De website is
aan vernieuwing en modernisering toe. De achterliggende
maanden hebben Piet en Miel Bregman een compleet nieuwe
website gebouwd. Het bekijken zeker waard. U kunt hem
vinden onder: www.historischekringbenthuizen.nl .

Nieuwsbrief

Sinds kort hebben we tevens een nieuwsbrief welke per
e-mail aan de leden wordt verstuurd en ook is opgenomen
op de website. Met deze nieuwsbrief kunnen we U sneller en
actueler op de hoogte brengen van onze activiteiten. Als U
deze nieuwsbrief wilt ontvangen per mail, dan graag uw
e-mailadres doorgeven. Kan ook via de website.

Activiteiten

De laatste maanden hebben er weer veel activiteiten
plaatsgevonden. Dit was alleen mogelijk met hulp van vele
vrijwilligers. Dank hiervoor.
Jan de Ruiter
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Van de Redactie
Dit Turfje is alweer de laatste editie van 2018. Als
u dit blad in de in de bus krijgt, zijn de Winkel van
Sinkel en de oudheidkamer in kerstsfeer en is het
jaar al bijna voorbij.
Wist u dat de Historische Kring Benthuizen alweer
dertig jaar bestaat? In die dertig jaar waren er heel
veel activiteiten. Daarnaast waren de Winkel van
Sinkel en de oudheidkamer iedere zaterdag open.
Elke keer werden en worden we weer verrast met
nieuwe tentoonstellingen. Misschien leest u alleen
het Turfje. Dat vinden wij natuurlijk fijn, maar ik
wil u toch oproepen om ook de oudheidkamer eens
te bezoeken. U vindt er een gastvrij onthaal en de

kamers die in oude stijl zijn ingericht nemen u mee
naar vroeger tijden.
In dit Turfje hebben wij weer mooie verhalen van
vroeger. Marcus Pos haalt herinneringen op over
‘De Hoek’. Joke Endeveld-Spijker vertelt over het
wonen op een molen. Prachtig in de vrije natuur, bij
het verlaat.
Weet u nog dat er vroeger een schilder Bleijleven in
ons dorp woonde? Zijn kasboeken geven een blik in
de dertiger jaren.
Wij wensen u veel leesplezier, goede kerstdagen en
een voorspoedig 2019.
Graag tot ziens op de nieuwjaarsbijeenkomst!

Winter
rond de
Molen en Oudheidkamer

Nieuwe leden:

Dhr. G. Stoutjesdijk en dhr. K. Hageman en dhr. J.J. Schneider, allen uit Zoetermeer,
mevr. D. van Zanten-Merbis uit Leiderdorp en mevr. B. Bos uit Benthuizen.

Agenda:

15 december 2018	De Winkel van Sinkel en de oudheidkamer ‘De Negen Turven’ zijn vanaf deze
datum in kerstsfeer.
22 december 2018
Vanaf 10.00 uur kerstinloop.
11 januari 2019		Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘De Bron’, met een terugblik op 2018 door Thomasvaer
en Pieternel en een Powerpointpresentatie over Benthuizen in 1973.
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Schilder Bleijleven

Soms kom je in het archief voorwerpen tegen waarbij je niet direct denkt aan boeiende leesstof.
Zo bevat ons archief de kasboeken van een schildersbedrijf. Maar wat is het interessant om die
kasboeken eens in te zien! Wist u dat de kleur paars heel populair was in de jaren dertig van de
vorige eeuw? En dat geel en Japans rood vaak gekozen werden om de kamers op te fleuren? Tijd om
de kasboeken eens nader te bestuderen.
Anneke Bregman - de Groot
Eén van de eerste schilders in ons dorp was de
schilder Bleijleven. Hij woonde in het huis op de
Dorpsstraat (tegenover de huidige fysiotherapie
praktijk). In de muur van het pand was een steen
gemetseld waarop staat: “DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR M. J. BLEIJLEVEN 1889”. De steen bevindt zich
nu in de oudheidkamer.
Deze Mattheus Johannes Bleijleven wordt in 1852
geboren te Leiden. Hij is het vierde kind van Jan
Bleijleven en Maria Boudewijnse. Vader Jan is
wever. Een veel voorkomend beroep in de lakenstad
Leiden. Mattheus Johannes wordt huisschilder.
Mattheus verhuist naar Benthuizen om zich daar te
vestigen als schilder. In 1878 trouwt hij met Hinke
van der Hoeven. Hinke had al een dochtertje,
Elizabeth van één jaar. Bleijleven erkent haar als
zijn dochter en zij krijgt ook de naam Bleijleven.
In het dorp wordt nog wel eens de vergissing
gemaakt dat schilder Bleijleven een neef is van Jan
Blijleven die al in het dorp woonachtig is. Maar aan
de schrijfwijze is te zien dat deze twee families geen
banden met elkaar hebben.

Mattheus Johannes en Hinke krijgen 15 kinderen.
Leed blijft hen niet bespaard. Zes kinderen
overlijden. Het vierde kind, ook een Mattheus
Johannes (Hannes genoemd), treedt in zijn vaders
voetsporen en wordt eveneens schilder. Hij neemt
het schildersbedrijf over. Hannes trouwt met
Catharina van den Berg uit Zegwaard.

Administratie

Ieder jaar begon Bleijleven met een nieuw kasboek.
Voorin konden de namen op alfabetische volgorde
worden ingeschreven. Daarachter kwam dan het
corresponderende paginanummer waarop de
opdracht en rekening te vinden waren. Ook zoon
Hannes houdt zijn administratie keurig bij. Daarom
kunnen wij nu nog eens nalezen wat er gebeurde in
de huizen van Benthuizenaren. In deze aflevering
beperken wij ons tot de jaren 1938 en 1939.
Ook in deze jaren hield Bleijleven nauwgezet
bij wie had betaald, hoeveel verf er was gekocht
en wie de opdrachtgever was. De boeren, de
woningbouwvereniging, de scholen, de kerken en
alle andere inwoners van Benthuizen gingen naar
Bleijleven voor verf en behang.

V.l.n.r.: J. Pos, Suus Pos, Hannes Bleijleven en Luuk Bleijleven. Rechts de schilderswerkplaats van
Bleijleven, in het midden de werkplaats van J.Pos en links het huis van smid Van Eeden Petersman.

Schilderen
en behangen

Bij tegenwoordige
schilders zijn
verven en behangen
de belangrijkste
werkzaamheden.
Voor glas komt een
glasbedrijf en geen
enkele autobezitter
zal zijn lakschade
laten verhelpen door
een huisschilder. Toch
gebeurde dat wel in
het schildersbedrijf van
Bleijleven.
Zowel je ledikant als de
boerenkar, eetkamertafel
of aanhangwagen
werden door Bleijleven
en zijn schilderknechts
geverfd.
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Is behangen voor veel
mensen nog steeds een
moeilijke klus, in de
jaren voor de Tweede
Wereldoorlog was het
helemaal een uitdaging.
Toen was behangen een
klus die meestal door de
schilder werd uitgevoerd.
Zeker op de zolder
waren de muren van de
slaapkamers meestal van
dunne latten. Daar kon je
niet zomaar een behangetje
opplakken. Die latten waren
namelijk meestal bespannen
met ‘tengeldoek’. Daar
werd dan eerst een soort
onderbehang opgeplakt
(of oude kranten) en
daar bovenop kwam dan
het echte behang. In het
kasboek is terug te vinden
hoe Bleijleven in februari
Suus Pos en Hannes Bleijleven. De auto op de foto is van J. Pos.
1939 bij Cor van Gaalen
een bovenkamertje moet behangen en daar had hij
Bij Adriaan Kaashoek werd het huis van binnen
het volgende voor nodig: een aantal meters doek,
geverfd met paarse grondverf en paarse lak. Ook
4 doosjes spijkers, grondpapier (onderbehang), 2
werd de vloer meegenomen door de schilder al
dozen plaksel en rollen behang. En de kosten? Voor werd die dan in een bruine tint geverfd.
5 uur behangen rekende de schilder 2 gulden vijftig!

Kleur

Alle foto’s die we kennen van het begin van de 20e
eeuw zijn zwart/wit afgedrukt. In onze herinnering
lijkt het dan of er weinig kleur was in die tijd. Maar
uit het kasboek blijkt dat er ook toen sprake was
van overvloedig kleurgebruik. Bij de familie A. Buijs
werd de serre groen met heldergeel geverfd.
Bij G. v/d Bijl, de bakker, werd in de zomer van
1939 1 kg zeegroene lak gebruikt.

Andere objecten

Naast particuliere opdrachtgevers werkte Bleijleven
ook voor andere middenstanders in het dorp.
Door wagenmaker Van den Dool werd regelmatig
een opdracht uitgezet bij de schilder. Als er een
aanhangwagen moest worden geschilderd leverde
Bleijleven de verf. Regelmatig zorgde hij ook voor
het schilderwerk.
Bij P. de Vrij, het transportbedrijf op de Heerewegh
was een autoruit stuk. Bleijleven sneed een nieuwe
ruit. Die werd afgeleverd bij het bedrijf. Maar een
ruit inzetten is een kunst. Dus even later lees je in
het kasboek dat de ruit ook door de schilder in de
auto is gezet.
Kleine klusjes staan ook vermeld. Zo schilderde hij
voor 1 gulden de soldatenkist van Jaap Bregman
(de latere eigenaar van de patatzaak.) En een
huisnummer, toen nog niet op een plaatje, maar
gewoon op de huismuur werd door hem opnieuw
bijgewerkt.
Bleijleven schilderde ook de kentekenplaten.
Regelmatig vind je rekeningen à 0,60 cent waarop
staat aangegeven dat er een ‘autonummer’ is gezet.
In juli ’39 op de auto van J.W. Gommerse en in
oktober op de auto van A. Bijl.
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Een bladzijde uit het Kasboek.

Ook in droeve tijden was er werk voor de schilder.
Zo werd er 14 juni een doodskist zwart geverfd die
door de firma Gräper was getimmerd.

Meubels

De huisvrouwen waren zuinig op hun spullen. Ze
moesten ook zuinig zijn met geld. Daarom werd
de schilder gevraagd om bijvoorbeeld alleen de
tafelpoten te verven en niet de gehele tafel. Bij
weduwe Jac. Verheul werd door de schilder het
theeblad opgeknapt voor 25 cent.
In juli werd er bij de familie Paul een ledikantje
opnieuw gelakt. Zou er een nieuwe baby verwacht
worden?
De schilder had altijd veel werk via de woning
bouwvereniging. Bij verhuizingen was de schilder
aan zet voor een nieuw behangetje en verfwerk.
Ook toen was de woningbouwvereniging zuinig
met geld. Bleijleven kreeg meestal de opdracht tot
een ‘beetje bijplakken’ en ‘bijverven’.
De komst van dominee Van Stuijvenberg zorgde
voor veel omzet van de schilder. De pastorie moest
worden opgeknapt. Kamertjes behangen, keuken en
gang moesten worden gewit, de bijkeuken gesausd.
En dat alles gebeurde voor de prijs van 11 gulden en
vijftien cent.
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Verhuisd

Schilder Hannes Bleijleven is later naar Zoetermeer
verhuisd. Zijn vader Mattheus Johannes is dan
al overleden. Zijn moeder Hinke was al in 1918
overleden, waarschijnlijk aan de gevolgen van de
Spaanse griep.
Benthuizen kon natuurlijk niet zonder schilder.
Opvolger werd Willem Knop. Deze man was meer
kunstschilder dan vakschilder. In de oudheidkamer
is nog een schilderij van hem te bezichtigen.
Links Luuk Bleijleven en rechts Suus Pos.

Herinneringen aan ‘De Hoek’

Als je lang in Benthuizen woont heb je veel zien veranderen. Sommige objecten zijn mooier
geworden. Denk bijvoorbeeld aan de molen. Andere zaken, zoals de ophaalbrug over de Vaart bij
de Dijk zijn verdwenen. Voor de Historische Kring is het van belang om juist herinneringen uit het
‘gewone’ leven te bewaren en te beschrijven.
En aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan ons erelid Marcus Pos. Geboren en getogen in ons
dorp. Deze keer vertelt hij over het leven aan De Hoek en zijn bewoners.
Marjolijn van der Haven - Verweij
Op 2 december 1933 werd bij Jacob Pos en
Tannetje Bregman een zoon geboren. Hij
werd genoemd naar zijn grootvader van
vaders zijde: Marcus. Het gezin Pos breidde
al gauw uit met twee dochters, maar dat
zorgde wel voor een probleem. Want waar
moesten de kinderen slapen? De familie
bewoonde een huisje aan de Dorpsstraat. De
huurprijs bedroeg ƒ 1,25 per week. Dat was
ruim betaald voor de woning. De zolder,
direct onder het schuine dak, kon niet meer
dan een tweepersoonsbed en een kinder
ledikantje bevatten. In het huiskamertje
bevonden zich nog twee bedsteden. Die
waren bestemd voor de kinderen. Ware het
niet dat de ene bedstee niet te beslapen was
omdat er altijd water in stond.
Marcus Pos jz. bij de fotograaf.

Kruidenierswinkel van Marcus Pos Gz. aan De Hoek.

Klagen bij huisbaas Jaap van der Heijden had geen
zin. Aan onderhoud deed Van der Heijden niet.
En verhuizen kon niet, er heerste woningnood in
het dorp. Zo gebeurde het dat kleine Marcus op
4 á 5 jarige leeftijd langdurig ging logeren bij zijn
grootvader Marcus en zijn grootmoeder Antje
Pos-Van den Berg. Grootvader Pos was ‘meestermetselaar’ en grootmoeder Antje beheerde de
winkel aan de Hoek.

Aan De Hoek

Tachtig jaar later kijkt Marcus terug op een fijne tijd
aan ‘De Hoek’: “Ik kreeg al gauw vriendjes, Jaap
van der Hoeven en Toon Smink. Zij woonden naast
het huis van mijn grootouders. Het was een fijne
tijd daar. Want men was eensgezind en alle buren
gingen vriendschappelijk met elkaar om. En om
elkaar te helpen was niets teveel.”
Marcus speelde veel buiten en op de boerderij
van Paul aan de overkant van de weg. Ook de
kruidenierswinkel van opa en oma zorgde voor veel
avonturen.
Op 1 mei 1940 zette Marcus zijn eerste schreden
richting de School met de Bijbel. “Ik kreeg les van
juffrouw Swets en later meester Hartog.”
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Bedrijvig volkje

Er woonden aan De Hoek nogal wat kleine
zelfstandigen. Nu zou je ze ZZPers noemen. Aan de
kant van de dorpsvaart, naast de winkel van Pos,
woonde als eerste Jan Blijleven sr. Hij verdiende
zijn brood als loondorser. Daarnaast verhuurde hij
zich als ‘los werkman’ bij de verschillende boeren
in de omgeving. Tijdens de oorlog handelde hij in
tweedehands meubels en huishoudelijke artikelen.
Zijn zoons Siem, Jan en Steven hielpen hem daarbij.
Het volgende huis was het huis van Jacob van der
Hoeven en zijn gezin. Daarnaast stond een huis
dat bewoond werd door de familie Moerman.
Vader Janus was ook ‘los werkman’. En deed er
allerlei handel bij. Hij was vervoerder. Met paard
en wagen werden de goederen weggebracht. En
hij handelde in paarden. Marcus herinnert zich de
transportwagen nog goed .“In de oorlog was er
natuurlijk weinig werk zodat de wagen jaren in de
poort stond en nauwelijks van zijn plaats kwam. En
ik weet nog dat Moerman achter elke zin ‘au’ zei.”
Aan de andere kant van de winkel stonden twee
huisjes. Het ene werd bewoond door familie J.
Voorwinden en in het andere huis woonde het gezin
Van Driel.
Jaap Voorwinden was (nood)slachter, ook
Marcus Pos Jacz. in oorlogstijd. Foto gemaakt op de kruising
wel ‘knorst’ genoemd en kleinveehandelaar.
Westzijdeweg-Dorpsstraat-Hogeveenscheweg.
Voorwinden was eigenaar van het slachthuisje aan
Veel tijd om te wennen aan het schoolleven kreeg
de overkant van de straat. In de herfst slachtte hij
Marcus niet. Tien dagen later begon de oorlog! Als
daar voor particulieren. Zij mestten hun biggetjes tot
zesjarig jongetje herinnert hij zich dat nog goed.
vette vleesvarkens en die werden dan in november
“Ik werd ’s morgens al vroeg uit bed gehaald om te (de slachtmaand) geslacht. Het geslachte vlees werd
kijken naar de vliegtuigen die overkwamen. En toen dan klaar gemaakt als wintervoorraad. Er werden
op 14 mei Rotterdam werd gebombardeerd zagen
o.a. worsten van gemaakt en er werd vlees geweckt
wij vanaf ‘De Hoek’ de rook opstijgen uit de richting in glazen weckpotten. Ook in de kelder van oma
van Rotterdam.” Veel indruk maakten de vele
Pos stonden rijen weckpotten opgeslagen. Marcus:
vluchtelingen die uit Rotterdam kwamen. Marcus:
“Vooral de zure zult die gemaakt werd van vlees
“De weg van de Hoogeveen richting Bleiswijk
van de kop van het varken was heerlijk op brood.”
(nu N209) was net klaar en daar
Arie van Driel laadt zijn geteelde (kas)tomaten
passeerden allemaal vluchtelingen.
op de vrachtwagen van P. de Vrij voor vervoer naar de veiling.
Met luxe wagens, bestelauto’s en
vrachtwagens trok de stoet voorbij.
Ons dorp had toen al evacués uit
Wageningen opgenomen. Die mensen
moesten hun huis verlaten vanwege
de oorlogssituatie bij de Grebbeberg.
Er kon niemand meer bij.”
De school werd later gevorderd
door de Duitsers om manschappen
in te huisvesten. De paarden
werden ondergebracht bij boeren
in en rond het dorp. Marcus en zijn
klasgenootjes kregen daardoor in de
oorlogsjaren les op allerlei locaties in
het dorp.
8 • BENTHUIZER TURFJES • december 2018

Verder verrichtte Voorwinden noodslachtingen als
vee plotseling doodging. Dit vlees mocht verkocht
worden aan particulieren als het dier verder
gezond was. De verkoop van dit vlees werd dan
bekendgemaakt per fiets. In de oorlog kwam er
natuurlijk ook wel eens een noodslachting voor.
Marcus weet nog dat er soms wel eens gemopper was
vanuit het dorp. “Als er namelijk weinig vlees aan het
dier zat, verdeelde Voorwinden het vlees alleen in de
buurt en had de rest van het dorp het nakijken.”
Aan de Westzijdeweg was de tuinderij van Arie van
Driel gevestigd. Marcus: “Op zijn tuin stond een kas,
een warenhuis genoemd. Die kas werd verwarmd
door middel van een kolenstokerij. En daarin
werden dan komkommers en tomaten gekweekt.”

De winkel en de naaimachine

De administratie was altijd een hele klus. Voor
de vaste klanten lag er namelijk een boek waarin
de boodschappen van de in de week gehaalde
boodschappen werden opgeschreven. Op zaterdag
moesten die lijstjes zijn opgeteld en dan werd er
voor die hele week afgerekend.
Tijdens de oorlog werd de administratie nog een
stuk uitgebreider en ingewikkelder. Marcus: “Al in
oktober 1939 werd het bonnenstelsel ingevoerd. Dit
was bedoeld om het hamsteren tegen te gaan en om
het voedsel eerlijk te verdelen onder de bevolking.
Het eerste wat op de bon ging was de suiker. Later
kwamen daar rookartikelen, vlees en brood bij.
Die bonnen moesten worden opgeplakt en
ingeleverd bij de winkelier. Die kreeg bij inlevering
dan weer goederen van de groothandel. De
winkel was zes dagen van de week open”, vertelt
Marcus. “En als de deur nog dicht was, kwam men
achterom. In de oorlog werden er openings-en
sluitingstijden vastgesteld, maar daar hield niemand
zich aan. Je kon van ’s ochtend zes uur tot ’s avonds
elf à twaalf uur bij mijn grootouders terecht.”
Een andere nering waar opa Pos zich mee bezig
hield was drukwerk. Rouwkaarten, trouwkaarten,
geboortekaartjes en drukwerk voor verenigingen
werden door hem verzorgd. Onderaan de kaart
stond dan in kleine lettertjes: Druk M. POS. Ík zie hem
nog gaan op zijn fiets. Hij ging dan naar Zoetermeer
om bij drukkerij Van Schuppen zijn bestelling af te
geven en tegen de avond fietste hij weer een keer
naar de drukker om zijn bestelling op te halen.”

De winkel was het middelpunt van De Hoek. Daar
dreven Marcus en Antje Pos hun handel. Op de
facturen stond: “Winkel in kruideniers - grutters - en
koloniale waren”. Oma Antje bediende de klanten
in de winkel. Als er geen klanten waren zat zij
achter de naaimachine om verstelwerk te doen. Zij
maakte ook nieuwe kledingstukken. Zij kon erg
goed naaien en dat was in het hele dorp bekend.
Zodat zij over klandizie niet te klagen had. Ook in
de oorlog naaide oma Pos. Nieuw goed was bijna
niet te krijgen. Dus vaak werden oude jassen uit
elkaar gehaald, de stof omgedraaid en daarvan
werd een nieuwe mantel genaaid.
Toen Marcus in de oorlog een jaar of 8 was, had
hij ook een nieuwe jas nodig. Oma fabriceerde
er een uit een oude jas. Marcus weet nog dat er
Ondertussen vermaakte Marcus zich met zijn
verschillende knopen op zaten.
vriendjes. In de herfst
Een kaart gedrukt door ‘drukkerij’ M. Pos.
Knopen waren namelijk niet
verzamelden zij de achter
meer te krijgen. “Maar ik was
gebleven aardappels op het
enorm trots op mijn jas. En
land. In het voorjaar hielpen
op zaterdagmiddag na het
zij met het aangeven van
wekelijkse bad mocht ik ’m
spruitenplanten. Marcus:
voor het eerst aan. Ik heb nog
“Soms kwam de oorlog heel
een foto waar ik op sta met
dichtbij. Zo herinner ik me nog
keurig gekamde haren en mijn
dat geallieerde vliegtuigen
nieuwe jas!”
een vrachtwagen en een
autobus beschoten. Wij liepen
De winkel en metselaar
buiten. Met Rien Roggeveen
Opa Pos was ook actief
renden we het huis in. Het
in de winkel. Hij deed de
is een wonder dat er geen
administratie en ging ook
gewonden zijn gevallen onder
een dag per week met zijn
de buurtbewoners. De kogels
transportfiets de boer op
vlogen door de lucht. Je kunt
om sigaren en sigaretten te
nu nog de beschadigingen
verkopen. De andere dagen
zien aan het gashuisje aan de
werkte hij als metselaar bij de
Heerewegh.”
aannemers Groen & Bregman
en Hortensius in Hazerswoude.
(wordt vervolgd)
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Wonen in een ‘afgeknotte’ molen naast het verlaat

In het vorige Turfje heeft u het mooie verhaal kunnen lezen van het verlaat en de belevenissen bij
dat verlaat van de heer Verheul. Van hem hadden we foto’s gekregen. Eén ervan laat zien dat een
mevrouw de koeien melkt. Haar naam is Jannie Spijker.
Op de molen naast het verlaat woonde zij als oudste dochter in het gezin Spijker. “Hoe woonde en
werkte je op een molen”, vroeg ik mij af, toen ik nog eens goed naar de foto keek.
haar zus Riet. Riet was zes jaar ouder dus toen ze
naar de eerste klas van de lagere school ging, had
Als iemand mij dat kan vertellen is het mevrouw
haar zus daar intussen de schoolbanken verlaten.
Joke Endeveld – Spijker! Het is haar oudste zus
Joke fietste soms alleen naar school, maar meestal
Jannie die op de foto staat. Joke is zeer actief bij de
met de kinderen uit Gelderswoude.
HKB dus kon ik haar gemakkelijk vinden om te
De schooltijd vond ze een hele fijne tijd. Vooral heeft
vragen over het leven op een molen. En we hebben ze goede herinneringen aan meester De Jong.
een heel boeiend gesprek gehad over o.a. haar jeugd Naar school fietsen ging door weer en wind. Maar
en ook toen ze ouder werd.
iedereen deed dat, dus ook zij onderging dat. Vooral
Joke is geboren op de molen naast het verlaat. Het
bij koud weer was dat niet altijd makkelijk.
is altijd molen genoemd en nu nog, maar de wieken Als het ’s winters koud genoeg geweest was en het
waren al jaren daarvoor verwijderd. Het water werd had lekker gevroren dan ging ze op de schaats naar
toen al d.m.v. een gemaal geregeld.
school en… dan was het ook druk om hun huis, de
molen! Iedereen uit Benthuizen schaatste over de
Zij was de jongste dochter in het gezin Spijker. Haar Slootweg naar Het verlaat en keerde dan terug of
zussen, Jannie en Riet, waren zes en acht jaar ouder ging verder over de Noord Aa naar andere plassen
zodat ze eigenlijk alleen opgroeide.
en sloten. Zo’n winter als in 1956 was best leuk en
Toen ze eenmaal kon lopen en de wereld ging
gezellig voor haar.
verkennen waren haar zussen naar school. Ze
Toen ze wat ouder was en niet alleen wilde spelen,
speelde achter het hek. Daar moest ze blijven want
speelde ze wel eens met kinderen verderop in
rondom de molen was water en zwemmen kan je
Gelderswoude. Vriendinnen van school kwamen
niet als je peuter bent. Zwemmen leerde Joke zodra niet zo vaak want de Slootweg leek voor veel
ze daar de gelegenheid voor kreeg. Zwemles op
dorpsbewoners eindeloos lang. Moeilijk vond Joke
school bestond nog niet en je ouders gingen in die
dat niet, “Het was nu eenmaal zo”, glimlacht ze.
tijd (de jaren 50) ook nog niet naar zwemles. Dus het
Bovenop de sluis op de foto.
zwemmen heeft ze tijdens de logeerpartijen bij een
tante en oom in Delft geleerd. Daar in de Schie (ook
geen klein slootje!) heeft ze zich de kunst van het
zwemmen eigen gemaakt. Ze moet aanleg hebben
gehad want logeerpartijen waren meestal niet
langer dan één of twee weken. Echter, in die weken
heeft ze het wel geleerd!
Vóór ze kon zwemmen heeft ze wel een keer
kennisgemaakt met de sloot. Ze herinnert het zich
nog heel goed dat ze naar haar papa liep toen
deze zijn handen op de stoep bij het water aan het
wassen was. Ze liep naar hem toe en waarschijnlijk
iets te enthousiast want ze schoot zo over hem heen
(hij zat op zijn knieën om zijn handen te kunnen
wassen) in de sloot. Papa kon haar meteen weer
oppakken, maar de schrik was hevig. Na al die jaren
weet ze het nog precies.
Marjolijn van der Haven - Verweij

Naar school

Joke groeide op en moest naar school. Dat ging op
de fiets. Voor ze zes jaar was is ze ook nog naar de
kleuterschool geweest en toen fietste ze samen met
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Joke op het paard.

Na de lagere school ging ze naar de ulo in
Zoetermeer. Dat was in de winter minder leuk want
ze kon niet op de schaats naar school in Zoetermeer.
Maar veel klasgenoten kwamen wel bij haar
schaatsen. En ’s zomers kwam soms de hele klas
zwemmen. In de stal konden ze zich omkleden (de
koeien liepen dan toch buiten) en wat was er leuker
dan van die sluisdeuren af te duiken! Een leuke tijd,
ze ging graag naar school.

Op de molen

Als je oudere zussen hebt dan ben je nog een
schoolmeisje, wanneer je zussen verkering krijgen
en op een dag gaan trouwen. Toen Joke twee
jaar ulo had doorlopen moest ze de school
vaarwel zeggen en thuis gaan meehelpen. Haar
zussen hadden dat gedaan tot hun huwelijk en
Dat deed zij ook totdat ze zelf ging trouwen.
Dat thuis helpen ging niet vanzelf. Haar
moeder had doordat zij zo achteraf woonden
lange tijd beperkte faciliteiten in en rondom het
huis. Over wooncomfort kon je niet spreken…
toen!
Het was dus niet zomaar een baantje in het
huishouden. Op een molen in de vrije natuur
wonen vergt veel van bewoners.
Een molen staat helemaal vrij. De wieken
moeten alle wind kunnen opvangen. Je ziet
molens dan ook op dijken staan of gelijk aan
dijkhoogte gebouwd. Ook al was de molen
waar Joke woonde dan zonder wieken, ze
stond nog op haar oorspronkelijke vrijstaande
plaats. Wind is nodig om het water weg te
malen maar het betekent ook kou. In de zomer
is de wind niet zo erg maar in de winter ging
het bijna door alles heen. Altijd was er wel
wind om het ‘huis’.

Om warm te blijven werd de kachel
gestookt op kolen. En het fornuis werd
op hout gestookt. Je moest altijd hout en
kolen sjouwen naar de kachels om niet
’s avonds zonder voorraad te zitten om
de kachel bij te kunnen vullen. Dat hout
en die kolen gaven veel stof naast het
stof dat door de kieren in de molen naar
binnen waaide. Na enige jaren werd
binnen in de molen alles betimmerd,
dat scheelde wel heel veel stof en veel
kou.
Het huishouden was intensief. Er was
beperkte elektriciteit dus ook geen
wasmachine. Alles werd met de hand
gewassen. Op een petroleumstel (deze
zijn nog te zien in de oude keuken bij de
oudheidkamer) werd de was gekookt
(de witte was) en met een stamper het vuil eruit
gestampt, daarna gespoeld, eerst in de sloot en
nog een keer in schoon regenwater. Ze hadden een
grote stookplaats om water te warmen want voor de
afwas, de wekelijkse wasbeurt in de teil, de was en
het schoonmaken was veel warm water nodig. Dat
water werd uit een regenput gehaald. Eén was er
buiten en één onder de molen zodat ze in de keuken
met een pomp het water konden oppompen voor
gebruik. Dit was wel fijn want dan hoefde ze niet
naar buiten. Maar die put onder de molen was niet
groot genoeg om de was te doen. Meestal haalde
vader Spijker dat water uit de buitenput.
Spelen met een vriendinnetje op het erf.
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Toen de winters nog winters waren…

Later kwam er al een hele verbetering toen er op
butagas kon worden gekookt. En gestreken! Ze
hadden namelijk een strijkijzer dat verwarmd werd
d.m.v. gas. Het strijkijzer is niet bewaard gebleven
want toen er elektriciteit kwam in de molen gingen
natuurlijk alle gas- en olielampen en andere
‘ouderwetse’ apparatuur de deur uit. Er konden
toen een elektrisch strijkijzer, stofzuiger, radio en
televisie worden aangeschaft.
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet werd de
stroom door een aggregaat opgewekt. Deze werkte
op een motor die olie als brandstof gebruikte.
De opgewekte energie die niet werd gebruikt,
werd in accu’s opgeslagen. Maar de accu’s in de
jaren zestig hadden nog niet zo’n grote capaciteit
zodat er zuinig met de energie moest worden
omgesprongen.

Boerderij

“Elke dag was het aanpakken”, vertelt Joke. Zagen
we op de foto zus Jannie bij het melken, ook zij
moest leren melken en hielp haar vader bij de
verzorging van het vee. “Ik vond het niks”, zegt ze.
“Mijn zus Jannie hield wel van melken maar ik echt
niet.” Dat was iets wat ‘moest’, anders had ze het
niet gedaan. Toen later haar man de koeien overnam
van zijn schoonvader was ze heel duidelijk: “Ik vind
alles goed, maar ik ga niet helpen bij het melken.” In
die tijd was er al elektriciteit aangelegd en ging haar
man Henk een melkmachine gebruiken.
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Naast het melken was het ook verder helpen bij de
bezigheden die een boerderij met zich meebrengt.
Dubbel moeilijk was het voor de familie Spijker
dat een gedeelte van hun land niet direct naast de
molen lag, maar aan de overkant van Het verlaat.
Altijd moesten ze over het kleine bruggetje om
bij hun land te komen. En moest er iets groots
overheen dan werden er schotten overheen gelegd
die zo sterk waren dat er een wagen met hooi
zelfs overheen kon. Dat lijkt een simpele oplossing
maar dan moeten we niet uit het oog verliezen
dat Het verlaat toen nog steeds in werking was.
Het gebeurde soms dat de schotten net neergelegd
waren en er een boot aankwam die er doorheen
moest. Het hoeft geen verdere uitleg… alles er weer
af en eerst de boot doorlaten.
Om dit te voorkomen deed vader Spijker meestal
het transport naar de overkant van Het verlaat als er
niet gevaren werd, dus aan het begin van de avond.
Dit kon in de zomer omdat het nog lang licht was.
Dat kwam zeker goed uit voor de melk want die
moest ook uit het weiland weer naar de andere kant
worden gebracht. De melkrijder haalde de melk
op en bracht deze naar de fabriek in Zoetermeer
of Den Haag. Meestal was je als producent lid van
een melkfabriek want veel melkfabrieken waren
coöperaties.
Ook de koeien moesten als ze van stal kwamen over
die schotten lopen om naar het weiland te gaan. En
het is niet altijd even zonnig en droog in Nederland.

Soms waren de schotten glad van de modder. Joke
heeft meegemaakt dat een koe uitgleed en in de
sluis terecht kwam. Ja, hoe krijg je die dan weer op
het droge? Vader Spijker liet het water uit de sluis
lopen en zo kon hij de koe bij de horens nemen en
deze naar de kant trekken om naast de sluis weer
op het droge te trekken. Wat een inspanning en ook
spanning, want loopt dit goed af?! Zo’n koe is ook
geschrokken en niet erg flexibel en niet te vergeten
het niet geringe gewicht wat je moet meetrekken en
omhoog helpen. Als dit in de herfst gebeurde was
het helemaal vervelend, dan hadden de koeien zich
de hele zomer tegoed gedaan aan lekker gras en was
in de meeste gevallen hun gewicht optimaal.

Vrije tijd

Joke’s moeder heeft aan het einde van haar leven in
een verzorgingshuis gewoond. Opa Spijker heeft de
nieuwe generatie zien opgroeien naast zijn molen en
toen hij stierf, wist hij dat kleinzoon Henk daar weer
zou gaan wonen.
Het gemaal werkt nu geheel automatisch, een
beheerder is dan niet meer nodig want ergens, op
‘grote’ afstand, wordt het water iedere dag in de
gaten gehouden.
Als we nu over de Slootweg rijden en bij de brug
komen kunnen we ons bijna niet voorstellen hoe het
geweest is. Molens zijn er niet meer, glibberpaden
evenmin maar gelukkig wonen er wel mensen die
kunnen vertellen hoe het daar ooit was. Joke en
Henk zijn naar het dorp verhuisd, maar kinderen en
kleinkinderen wonen nog steeds op de ‘molen’, al is
die intussen helemaal verbouwd. Het karakter van
het gebouw is er nog. Waar Joke een groot gedeelte
van haar leven heeft gewoond is dus ‘Familie land’
gebleven.

Vaak was het op zo’n bedrijf werken om te leven
en te overleven. Vader en moeder waren hun hele
leven bezig met hun werk. Maar af en toe was er
vrije tijd. Joke ging op zaterdagavond wel uit met
vriendinnen. Eerst nog op de fiets en
De molen wordt onttakeld en gaat alleen als woning verder.
later op een brommer.
Haar moeder was dan altijd blij
wanneer ze op donkere winteravonden
weer licht op de Slootweg zag, Joke
kwam op huis aan. Jaren later keek ze
zelf uit haar raam over de Slootweg
om te kijken of hààr dochter er al
aankwam… moeders…!

Andere tijden

Joke heeft het allemaal zien veranderen.
Door aanleg van waterleiding en
elektriciteit werd er comfort gebracht.
Het half verharde pad naar de molen
werd een behoorlijke weg, later zelfs
geasfalteerd.
Het eenzame leven was verleden tijd.
Het gemaal werd gemoderniseerd
en de diesel werd vervangen door
een elektrische motor. Het werd een
handeling van op de knop drukken
en de rest ging vanzelf. En ook was
het sluizen van schepen gestopt. Het
verlaat deed geen dienst meer.
Joke is met haar man Henk in een huis
naast het gemaal gaan wonen. Henk
was beheerder/machinist van het
gemaal. Het Waterschap regelde in die
tijd, dat degene die het gemaal moest
beheren er naast kon gaan wonen. Ze
bouwde in de jaren 60/70 naast elk
gemaal een huis. Haar vader is zijn
hele leven op de molen blijven wonen.
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Dertig jaar Historische Kring Benthuizen
Dertig jaar Benthuizer Turfjes
“De Historische Kring Benthuizen wil de kennis der geschiedenis in het algemeen en die van de
kern Benthuizen in het bijzonder bevorderen. Voorts bevordert zij het behoud van objecten die
uit geschiedkundig oogpunt als waardevol zijn te beschouwen.” Deze prachtige zin staat in het
beleidsplan van de Historische Kring. Wie had dertig jaar geleden kunnen denken dat er zo’n
boeiende en levende vereniging uit voort zou komen met zo’n prachtig Turfje drie keer per jaar?
De Historische Kring wil de geschiedenis van
ons dorp laten herleven. In Carillonklanken zult
Het begon allemaal bij het 700-jarig bestaan
u regelmatig nieuws uit de oude doos van de
van Zoetermeer. In de Carillonklanken vroeg
‘Historische Kring Benthuizen’ aantreffen.
gemeentesecretaris M. Bogerd zich af hoe oud
In dit werkgroepje hebben de volgende personen
Benthuizen zou zijn.
zitting: de heren M. Bogerd, H.E. van Craaikamp,
Oud-gemeentesecretaris Runsink had ons dorp wel A. van Noort en C.M. Schulten.
een interessante beschrijving van de geschiedenis
Mocht u foto’s, artikelen of verhalen over oudvan Benthuizen nagelaten, maar zijn oudste bron
Benthuizen bezitten, dan houdt de ‘Historische
ging niet verder terug dan het jaar 1316. In het
Kring Benthuizen’ zich aanbevolen. Neemt u eens
‘register van grafelijke lenen’ werd in dat jaar
contact op met de heer M. Bogerd.’
Benthuijsen vermeld als eigendom van de graaf van En contact werd er opgenomen, vrijwilligers
Holland. Maar in het boekje ‘Zoetermeer 700 jaar’
meldden zich aan, waaronder Wouda Harteveldbleek een afbeelding te staan van een koopakte die
van Driel, Annie Bregman-Mets en Gré Smink.
gedateerd was op 20 maart 1281!
De eerst activiteit was het organiseren van de
De heer H.E. van Craaikamp vertelt dat tijdens de
fototentoonstelling: ‘Een wandeling door oudgesprekken met dr. C.M. Schulten over de eerste
Benthuizen’ in 1984. De foto- en knipselverzameling
gemeentelijke herindeling, de gedachte opkwam
van Aad van de Hoeven bleek van onschatbare
om een historische vereniging op te richten. Op
waarde te zijn. Door het grote succes van de eerste
die manier zouden historische gegevens van
tentoonstelling werden meer activiteiten opgezet.
Benthuizen niet verloren gaan.
In 1987 werden de statuten vastgesteld en werd aan
de leden gevraagd om over te gaan tot oprichting
In Carillonklanken stond in 1983 de volgende tekst: van een geregistreerde vereniging. Na aanpassing
‘Sedert enige tijd is een werkgroep in Benthuizen actief van de staturen aan de wettelijke regels was in
die zich verdiept in de historie van onze gemeente.
februari 1988 de oprichting een feit.
Anneke Bregman - de Groot

V.l.n.r.: mevr. Bep van der Heijden-Hoogeveen,
mevr. Wouda Harteveld-van Driel, mevr. Annie Bregman-Mets,
mevr. Gré. Smink, dhr. Aad van der Hoeven en dhr. Ed van Craaikamp.
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Drie actieve bestuursleden uit de beginjaren
van de HKB, v.l.n.r. mevr. Annie Bregman-Mets,
mevr. Gré. Smink en mevr. Wouda Hartevelt-van Driel.

Benthuizer Turfjes

1993: Veel belangstelling voor de dia-avonden van de Historische Kring
Benthuizen in de Bron.

Na enige jaren werd Wouda Harteveldvan Driel voorzitter van de Historische
Kring. Zij wist samen met een aantal
andere pioniers de HKB in korte tijd uit
te bouwen tot een factor van betekenis
in Benthuizen. Verhalen over Benthuizen
werden nog steeds gepubliceerd
in Carillonklanken. Onder andere
“Benthuizer Belegen” door C.M. Schulten.
Daarin beschreef hij de perikelen van de
gemeenteraad in de 19e eeuw (dit jaar
opnieuw gepubliceerd in de Turfjes).

Start van de Winkel van Sinkel in 1994.

Het bestuur bestond toen uit de dames
A. Bregman-Mets, W. Harteveld-van Driel,
G. Smink en de heren H.E. van Craaikamp,
M. Havenaar, A. van Noort en C.M. Schulten.
De heer A. van der Hoeven werd benoemd
tot adviseur/archivaris.

Oudheidkamer

In 1994 ging er een hartenwens van de
Historische Kring in vervulling. Er kwam
een eigen onderkomen. Het molenhuisje
met daarin de voormalige politiepost werd
omgebouwd tot oudheidkamer. Wouda
Harteveld schrijft in het Turfje: “Met man
en macht werd het omgetoverd tot het
‘oude gemeentehuis’, een ouderwetse keuken met
boenhok en plee, een mooie kamer, woonkamer en
tentoonstellingszolder en niet te vergeten de Winkel
van Sinkel.”
Bij het vijfentwintigjarig bestaan van de HKB werd
de oudheidkamer officieel ‘Oudheidkamer De
Negen Turven’.
Opening van de telefoontentoonstelling.

Bestuurslid M. Havenaar vond echter dat er een
eigen blad moest komen. En zo geschiedde. Arie
Schellingerhout en Gerrit van der Graaf werden
de redacteuren. En het eerste Turfje kwam uit in
1991. Daarna kwam Inge van Eeden Petersman
de redactie versterken. Vele jaren was zij een
inspirerend eindredacteur.
In 1995 kwam Marcus Pos het
bestuur versterken en hij werd
meteen opgenomen in de redactie
de het ‘Benthuizer Turfjes’. De
redactie had zich als doel gesteld
elk kwartaal een Turfje uit te geven.
Zolang er genoeg schrijvers waren
was dat geen probleem, maar in
de notulen van de vereniging is
regelmatig te lezen dat de redactie
zich zorgen maakt over eventuele
schrijvers. Dat blijkt niet mee te
vallen en in 2005 wordt aan de leden
meegedeeld dat er voortaan drie
nummers zullen verschijnen. “De
redactie is onderbezet”, is in het
jaarverslag te lezen.
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Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou een
vereniging zoals de Historische
Kring niet kunnen bestaan.
Dat is ook de grootste zorg/of
uitdaging van het bestuur en
de redactie. Hoe komen we aan
nieuwe mensen?
Misschien zoekt u een
nieuwe hobby, speelt u graag
gastvrouw of weet u veel van
geschiedenis. Kom eens langs
in de oudheidkamer. Er is bij de
Historische Kring van alles te
doen.

En vijf jaar later lijkt het doek echt te gaan vallen.
In de notulen van 2010 staat: “dat de bestuursleden
geen kans zien om een goed Benthuizer Turfje uit
te brengenen daarom besluit om voorlopig een jaar
te stoppen en alleen een mededelingenblad uit te
brengen dat dan ‘Turfstrooisels’ zal heten.” Gelukkig
heeft dat maar één jaar geduurd. Toen had Marcus
Pos toch weer redactieleden kunnen vinden en
werden er weer prachtige Turfjes uitgebracht. Door
de vele reacties weten we dat de Turfjes goed worden
gelezen tot en met de taalfouten toe.
Boven: de Winkel van Sinkel in kerstsfeer (2016).
Foto rechts:
25 jaar Historische Kring Benthuizen, onthulling van het nieuwe logo
voor de oudheidkamer door Marcus Pos op 12 september 2013.
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