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Afspraken voor groepsbezoeken:
 hkbenthuizen@hetnet.nl

Illustraties in dit blad komen uit het archief van de 
Historische Kring Benthuizen, tenzij anders vermeld.

Historische Kring Benthuizen
van de voorzitter

De Algemene Ledenvergadering is een belangrijke gebeurtenis bij 
verenigingen. Het is de gelegenheid van het bestuur om verslag 
te doen van de activiteiten in het afgelopen jaar. Verder dient 
er gerapporteerd te worden hoe de fi nanciële situatie is en hoe 
de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar zijn verlopen.
Maar ook de plannen en de hierbij behorende begroting voor het 
komende jaar zijn een agendapunt.
Wij hadden onze Algemene Ledenvergadering op 12 april jl. 
Een aantal leden waren hierbij aanwezig, maar ieder jaar valt 
weer op dat voor deze activiteit van de Vereniging niet veel 
belangstelling is. Dit is jammer, U krijgt de gelegenheid de 
activiteiten en de hierbij gaande fi nanciën te becommentariëren, 
vast te stellen en goed te keuren.
Activiteiten van de vereniging moeten gedragen worden door 
de leden, zo is de toekomst van de Vereniging gewaarborgd.
De voorbereiding van deze vergadering legt gedurende een korte 
periode een grote werkdruk bij de bestuursleden. De agenda 
moet worden gemaakt, een spreker of een andere activiteit 
voor na de pauze moet worden gezocht. De jaarverslagen en 
de fi nanciële rapportage moet worden gemaakt, de fi nanciën 
moeten worden besproken met de kascontrole commissie.
Als je met deze werkzaamheden bezig bent constateer je altijd 
weer hoeveel werk we gedurende het jaar met elkaar doen. 
Het bestuur vergadert minimaal 10 maal per jaar waar alle 
activiteiten worden besproken en georganiseerd met hulp van 
vele vrijwilligers. De Winkel van Sinkel is iedere woensdag- en 
zaterdagmiddag open, de Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ 
is open op zaterdagmiddag.  Een aantal in het jaar wisselende 
exposities in de tentoonstellingsruimte moet worden bedacht en 
ingericht. Gelukkig is dit mogelijk door inzet van de vrijwilligers.
Maar ook evenementen zoals Nieuwjaarsbijeenkomst, Leden-
avond, Monumentendag, Molendag en Koningsdag vragen veel 
voorbereiding.
Dit jaar staat in het teken van de herinrichting en moderni sering 
van de tentoonstellingsruimte. Nieuwe vitrines, vloer bedekking, 
zonwering, verlichting en schilderwerk zijn hierbij de hoofdzaak. 
Enkele bouwkundige aanpassingen zijn ook nodig. Het hiervoor 
benodigde budget is nog niet geheel rond, naast de eigen bijdrage 
uit reserveringen op de balans zijn subsidies aangevraagd bij 
diverse instanties. Er is goede hoop dat alles fi nancieel rondkomt.
Ook willen we dit jaar een begin maken om onze grote collectie 
foto’s, boeken en documenten meer toegankelijk te maken voor 
het publiek. Verdere automatisering van de administratie is dit 
jaar ook een aandachtspunt.
Bestuursleden en actieve vrijwilligers verdienen een pluim, 
zonder hen was er geen Historische Kring Benthuizen en wordt 
de historie en geschiedenis van Benthuizen en haar inwoners 
een ‘vergeten’ zaak.
Dit mag niet gebeuren want de toekomst ligt in het verleden.

Jan de Ruiter
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

De Historische Kring is ook op koningsdag 2019 weer goed 
vertegenwoordigd op de koningsmarkt met drie kramen, 

 net zoals op de foto hierboven uit 2011.

Wanneer dit Turfje bij u op de mat valt is het bijna 
Koningsdag. Tweeënvijftig jaar hoopt koning 
Willem-Alexander te worden. Waar blijft de tijd! 
Kunt u zich nog zijn geboortedag herinneren? 
Ik weet nog dat meester Van Hoeven alle klassen op 
het plein bij elkaar riep en daar vanaf de hoge stoep 
ons toeriep dat er een prins was geboren. 
We kregen beschuit met muisjes en de hele dag vrij!
Dit jaar valt Koningsdag op zaterdag. Sowieso een 
vrije dag voor iedereen. Maar niet voor de vele 
vrijwilligers die van Koningsdag een feestdag 
maken. Ook de HKB zet zich op deze dag in om 
er weer een gezellige dag van te maken. Komt u 
eens kijken bij alle activiteiten die weer worden 
georganiseerd. En bedenk hoeveel voorbereidend 
werk er ook deze keer weer is verzet. Misschien 
heeft u nog leuke, nieuwe ideeën of wilt u nieuwe 
contacten opdoen en wilt u graag meehelpen.

Meldt u dan aan bij een van de vrijwilligers in de 
oudheidkamer. De oudheidkamer is niet alleen op 
Koningsdag maar ook alle andere zaterdagen open. 
De koffie staat klaar!

Volgend jaar, 2020, is het 75 jaar geleden dat we 
bevrijd werden. We zijn op zoek naar verhalen, 
foto’s of voorwerpen die te maken hebben met de 
oorlogsjaren en/of de bevrijding.
Wat weet u zich nog te herinneren uit die tijd? De 
HKB wil die verhalen graag horen. 
Daarnaast komt er ook een tentoonstelling, 
misschien kan uw bijdrage tijdens een expositie 
worden getoond of uw verhaal worden verteld.

Als u ons kunt helpen, kunt u contact opnemen met 
een van onze vrijwilligers of via  
info@historischekringbenthuizen.nl. 

Agenda:
 27 april Koningsdag
 5 mei Bevrijdingsdag
 11 mei Molendag
 14 september Monumentendag

Nieuwe leden:
 Uit Benthuizen:
 Dhr J. H Dibbetz Dhr. G. van Wijk Dhr. B. Korving jr. Dhr. J. de Peinder
 Mevr. S. Korving Dhr. J. Korbijn Dhr. M. Prive Fam. C. Voorwinden

 Uit Gouda:
 Dhr. J. Bij de Vaate
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De wereld van Marcus bleef niet beperkt tot het 
winkeltje van opa en oma Pos. Hij vertelt: “Ik 
verbleef ook veel bij Ome Hannes en tante Mien Bij 
de Vaate. Die woonden aan de Westzijdeweg. Met 
zes zoons Bij de Vaate viel daar altijd wel wat te 
beleven. Olivier was al wat ouder en had een stuk 
grond gehuurd om een tuinderij te beginnen. Daar 
verbouwde hij aardappelen, bonen en uien. Ik ging 
daar in mijn vrije tijd veel helpen.”
Marcus weet nog dat Pietje Bij de Vaate ging 
trouwen. “Zij was de oudste dochter van ome 
Hannes en tante Mien. Pietje trouwde met Mart 
Alberts. De bruiloft werd 
in een grote schuur achter 
het huis gehouden. Maar 
het feest was om negen 
uur afgelopen. De Duitse 
bezetter had namelijk  
‘spertijd’ ingesteld. Dat 
betekende dat niemand 
zich na die tijd op straat 
mocht begeven. Dus het 
was op tijd wegwezen 
voor de gasten.” 

De Zijde
De Westzijdeweg 
behoorde ook bij 
‘De Hoek’. Hier woonde 
het gezin van Leen 
Gommerse, met zijn 
dochters Neeltje, Jaan en 
Gijsje. Zijn zoons Gijsbert 
en Willem handelden 
in kaas, boter en eieren. 
Zij reden met hun auto 
naar de stad om daar 
hun waren aan de man 
te brengen. Willem 
Gommerse ging na zijn 
trouwen op de Dijk 
wonen. Gijsbert woonde 
bij zijn zusters en ouders 
aan de ‘Zijde’.

Willem Gommerse bracht in de oorlog ook vaak 
voedsel naar inwoners van Rotterdam. Via de 
dominees Kersten en Van Stuijvenberg kreeg hij dan 
de adressen door.
Verder stonden er aan de Westzijdeweg 8 woningen 
waarvan de bewoners allemaal hun brood in de 
landbouw verdienden. Marcus noemt hun namen: 
“De families Verheul, Wesdorp, Van Beveren en twee 
gezinnen Dorst. Rien Dorst emigreerde na de oorlog 
naar Frankrijk. Verder het gezin van Hageman en 
Bremmer, met hun zonen Paul en Gerrit; 500 meter 
verderop stond dan nog de boerderij van Jan Voets. 

Hageman noemden wij 
wel de ‘uienkoning’ omdat 
hij zoveel uien kweekte.”

Hangjongeren
Op zaterdagavond 
verzamelde de oudere 
jeugd zich bij het winkeltje 
van Pos. Na de lange 
dagen zware arbeid was 
het goed toeven bij de 
kruidenier. Hoewel de 
winkel officieel gesloten 
was, kwam iedereen 
gewoon achterom. Marcus: 
“Je kon twee biertjes 
kopen en daar werd 
dan de hele avond mee 
gedaan. Ondertussen 
werd dan de toestand 
in het land en de oorlog 
uitgebreid besproken. Het 
waren soms felle debatten 
over de oorlogspolitiek 
en de strategie van de 
Duitse troepen en de 
geallieerden.” Dit alles 
speelde zich af in de 
keuken van winkelier Pos.

Herinneringen aan de Hoek II
van Marcus Pos

Tachtig jaar geleden had ‘De Hoek’ een eigen plaats binnen het dorp. Er was een kruidenier en een 
slager, nou ja noodslachter. Je hoefde niet naar het dorp voor de boodschappen. Er werd getrouwd en 
gerouwd. Eigenlijk was het een dorpje apart in Benthuizen. We duiken opnieuw in de geschiedenis 
van dit stukje Benthuizen.

Door Anneke Bregman – de Groot

Trouwfoto van Mart Alberts  
en Pieternella Bij de Vaate.
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’s Zomers stonden de jongens vaak voor de winkel. 
(Nu zouden wij ze ‘hangjongeren’ noemen). Door 
de jongens werd er natuurlijk wel eens gestoeid en 
soms sneuvelde de winkelruit. De jongens zorgden 
ervoor dat de ruit vergoed werd, maar naarmate 
de oorlog vorderde werd glas steeds schaarser. En 
op het laatst was er geen ruit meer te krijgen. Toen 
heeft grootvader Pos maar een rek voor de ruit laten 
maken. Zo bleef de ruit tenminste heel!

Zomer
De oogsttijd speelde zich af in de warmste tijd van 
het jaar. De mannen hadden dan wel eens zin in een 
potje bier. Kruidenier Pos kocht dan een vat bier en 
liet de hele ‘Hoek’ weten dat er die avond bier per 
liter werd verkocht. Het biervat werd dan geleegd 
in een grote teil en de klanten kwamen dan met 
schalen en pannetjes om bier te kopen. 
Volgens de regels was het een kruidenier verboden 
om sterke drank te verkopen. Maar dat verbod 
werd met de voeten getreden. In het magazijn 
van de winkel was een luik waaronder de nodige 
flessen werden verstopt. Er waren klanten genoeg. 
Oude jenever en brandewijn werd het meest 
verkocht.

Herfst
De herfst was een heel bedrijvige tijd. Zeker aan 
‘De Hoek’. Van september tot en met december 
werden de gerooide suikerbieten afgeleverd 
aan het verzamelpunt. Daar stond namelijk een 
weegbrug. De boeren kwamen met hun wagens de 
lading suikerbieten laten wegen en daarna werden 
de bieten gelost aan de vaartkant. De schippers 
Voorwinden brachten de bieten dan met hun schuit 
naar de fabriek in Halfweg 
(tussen Amsterdam en 
Haarlem).

Een gezellige boel aan ‘de Hoek’, op deze foto vooraan Jasper Smink; middelste rij vlnr.: Aad van der Hoeven, Siem Blijleven Abrz., 
Piet Moerman, Abraham van der Hoeven en Anton Bij de Vate; achteraan vlnr.: Toon Smink, Jaap van der Hoeven en Steef Blijleven.
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Wanneer de bieten werden aangevoerd werd er 
een mand bieten apart gezet. Grootvader Pos woog 
die mand met bieten en borstelde daarna de bieten 
schoon, waarna de mand, nu met de schone bieten, 
opnieuw gewogen werd. Op die manier werd vast-
gesteld hoeveel procent klei er aan de bieten zat. Dit 
percentage werd per brief doorgegeven aan de fabriek.
De moeders op ‘De Hoek’ zullen in de herfst niet 
blij zijn geweest . Alles in de omgeving van de 
weegbrug was bedekt met klei. Als de kinderen 
naar school liepen moesten ze door de klei. De klei 
zat niet alleen aan hun klompen, maar vaak genoeg 
ook aan hun kleren. En zeker in de oorlogstijd was 
het schoonmaken van kleding geen sinecure.
“In en om het weghuisje was het altijd een gezellige 
boel,” aldus Marcus, “er werd altijd heel veel 
gediscussieerd, want er kwamen veel mensen langs 
om een bakje koffie te halen. In de laatste jaren van 
de oorlog lag de helft van de straat tot de molen vol 
met bieten. Toen werden er ook veel voederbieten 
aangevoerd. De voederbieten dienden als veevoer 
voor de koeien.” 

Logeren
In 1944 gingen Marcus en zijn neefje, ook een Marcus, 
logeren bij een nicht van vader Pos in Utrecht.

Achter op de fiets bij vader Pos werden de twee 
jongens naar de trein in Zoetermeer gebracht. 
Er werden kaartjes gekocht en daar gingen ze, 
helemaal naar Utrecht. Marcus: “We keken onze 
ogen uit! Het was voor ons een week waarvan 
we als dorpsjongen helemaal stil van werden. We 
waren nog nooit in een grote stad geweest. Wat 
was het daar druk! We zagen de Domtoren en 
die hebben we ook beklommen. En we bezochten 
enkele bezienswaardigheden.” 
Eén bijzonderheid is Marcus altijd bijgebleven: 
“Op het perron van het stationscomplex stond 
een wagon waar actueel nieuws doorlopend werd 
vertoond. Natuurlijk ook veel Duitse propaganda. 
Maar het grootste wonder voor mij was dat de 
beelden bewogen. Daar zag ik voor het eerst 
bewegende beelden op een scherm!” 

Vrije tijd
Marcus had door de oorlog veel vrije tijd. Want het 
schoolgebouw was door de Duitsers bezet en er was 
ook nog een gebrek aan leerkrachten. 

Maar Marcus en zijn vriendjes vermaakten zich 
uitstekend. Ze gingen vissen in de Hoogeveen. Het 
land was daar door de bezetters onder water gezet. 

De weegbrug tijdens de suikerbietencampagne was een druk bezocht gesprekscentrum. Uiterst links Marcus Pos (de grootvader van…). 
Ook veldwachter Jan Timmerman, in het midden en in uniform, was aanwezig.
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“Wij gingen dan ’s morgens eerst op de fiets naar 
een visser in Zoetermeer aan de Delftse Wallen 
10 kleine visjes kopen. Als wij weer thuiskwamen 
gingen we met die kleine visjes op snoek vissen in 
de Hoogeveen. We vingen altijd wel 2 of 3 snoeken 
en die werden dan thuis gebakken. Een traktatie in 
die tijd.” 

De Heerewegh
Aan de overkant van de kruidenierswinkel stond 
de boerderij van Jan Paul. De boer woonde daar 
met zijn dochters Jo en Dien en 
zijn zoon Leen. Naast de boerderij 
van Paul woonde Rien Paul (geen 
directe familie van Jan). Die had 
ook een grote schuur met koeien 
en weiland aan de dorpsvaart. 
Daar liepen ’s zomers de koeien 
die dan in de wei gemolken 
werden. 
Daarnaast verkocht Rien Paul 
zuivel. Met een grote auto ging hij 
op pad om boter, kaas en eieren 
te verkopen. Tijdens de oorlog 
was de auto verdwenen. Rien 
had die goed verstopt. Hij was 
veel te bang dat de auto door de 
Duitsers zou worden gevorderd 
voor oorlogsdoeleinden. Pas na 
de oorlog kwam de auto weer 
tevoorschijn. 
Richting de Hoogeveen stonden 
drie huizen naast elkaar. In 
het eerste huis woonde Leen 
Roggeveen met zijn zuster Jannetje 
en haar twee zoons, Jan en Rien. 

Daarnaast woonde Cor Vermeulenczn met zijn 
dochters Tini en Sjoukje. In het derde huis woonde 
Arie Tuijl met de kinderen Nel, Jansje en Dirk. Later 
ging Cees de Ruiter sr hier wonen.
Ook Cor Mets met haar zoon Arie bewoonden een 
huisje. Arie is in de oorlog overleden. In later jaren 
kwam de familie Hakkenbrak in dit huis wonen.
Achter dit rijtje huizen had de familie De Vrij een 
woning. Vader Rien woonde daar met zijn vrouw 
Barbara (in de volksmond ‘Bat’ genoemd) en de 
zonen Jan en Henk en dochter Cornelia. De Vrij had 
als hobby geiten fokken. De buurt was daar niet 
altijd blij mee. Volgens Marcus rook je de bokken 
van verre!

Hoogeveen
Aan het begin van de Hoogeveenseweg stond 
het slachthuisje van Jaap Voorwinden. Naast het 
slachthuis lag een stuk land dat iets hoger was 
gelegen dan de weg. De ‘Bonk’ werd dat genoemd. 
Op dat stuk land stond het grote herenhuis van Arie 
van Velde. Hij had het huis in 1939 laten bouwen 
om daar te gaan rentenieren. Op de ‘Bonk’ liepen 
ook nog enkele van zijn koeien. Marcus herinnert 
zich Van Velde nog goed: “Hij liep dagelijks met 
een stekeltang door zijn land om de stekels uit 
te trekken. Dat was wel nodig, die groeiden daar 
welig.” 

(wordt vervolgd)

Het hoofd der Chr. School, meester Idema.

Arie van Velde voor zijn huis aan de Hoogeveenseweg. Arie was eerst boer op een 
boerderij. Hij had geen opvolgers en heeft toen een villa laten bouwen aan het begin van 
de Hoogeveense Weg om daar vervolgens te gaan rentenieren.
Bij de villa was een hectare land en die gebruikte hij om zijn hobby, het verzorgen van 
vee, bij te houden. Hij was veel aan het werk en altijd te zien met zijn hond.
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Het ornament aan de muur van ons gemeentehuis 
is gemaakt door de kunstenaar Cornelis Jan van 
Kralingen. Hij is op 29 november 1908 geboren in 
Rotterdam en overleden in Mijnsheerenland op 
3 juli 1977.

Ga je op zoek naar gegevens van deze kunstenaar 
dan komt er een lange lijst met werken van hem 
in beeld. O.a. de beelden rondom de fontein op 
het Hofplein in Rotterdam, een gedenkplaat ter 
nagedachtenis aan ds. Abraham Rutgers in de 

Laurenskerk, (deze dominee is in 
Dachau omgekomen), de vallende 
man op de oorlogsbegraafplaats 
Duinhof in IJmuiden en nog vele 
andere werken.
Waarschijnlijk is het ornament voor 
de gevel aan het gemeentehuis even 
gewoon tussendoor gemaakt want in 
de lange lijst van zijn kunstwerken 
wordt dit niet genoemd.
Opvallend is dat er tussen de 
uitgebreide correspondentie rondom 
de bouw van het nieuwe gemeentehuis 
slechts één A-4tje over de aanbesteding 
van het kunstwerk aanwezig is in het 
archief. Het was denk ik “ja of nee”.
Het nieuwe gemeentehuis 
kwam gereed in 1955. Als je de 
krantenartikelen leest van de opening 
van het gemeentehuis dan komt 
duidelijk naar voren dat niet iedereen 
in haar/zijn schik was met dit nieuwe 
gebouw. De heer D. van Leeuwen 
sprak als raadslid namens de SGP 
en hij dacht dat bij het aanzien van 
het mooie gebouw de bezwaren snel 
zouden wegebben.
De architecten R.H. Fledderus en 
L. Roggeveen hebben het gebouw 
ontworpen. Eenvoudig en strak van 
lijn maar met bijzondere kenmerken 
zoals het koperen dak en de glas 
in loodramen met voorstellingen 
die betrekking hadden op het dorp 
Benthuizen. (deze ramen zijn nog 
steeds in de westgevel van het 
gebouw aanwezig!)

Eerstesteenlegging door Burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen op 
aanwijzing van Piet van Noort en onder toeziend oog van architect R.H. Fledderus.

Kunst in Benthuizen (3)
Opnieuw gaan we op zoek naar een kunstwerk in Benthuizen. Deze keer staan we stil bij het 
ornament aan het voormalig gemeentehuis, gevestigd aan de secretaris Runsinkbrink. Ook aan 
dit kunstwerk wordt snel voorbijgelopen. Veel is er niet terug te vinden over het ontstaan van 
dit mooie reliëf aan de buitenzijde van het gemeentehuis. Bij mijn zoektocht naar gegevens en 
betekenis kwam ik slechts één A-4tje tegen en kleine krantenberichtjes.
Allereerst wil ik dan ook de medewerkers van het gemeentearchief hartelijk bedanken voor het 
opzoeken van de documenten rondom de bouw van het gemeentehuis. Mijn familie is er niet aan 
voorbij gegaan, we gebruiken het kunstwerk als icoontje voor de familie-app.

Door Marjolijn van der Haven – Verweij
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De bouwkosten van het gemeentehuis waren 
132.000 gulden en het ornament kostte totaal 
4.890 gulden. De fi rma G. Polet uit Gouda heeft 
de platen voor het ornament geleverd. Zeven 
platen Erauvilliers, kosten: 2.500 gulden.
In het gemeentehuis was een deur met daarin 
een raam waarop het volgende gedicht was 
afgebeeld:

Dit dorp is klein en bloeijend tevens
en toont ons d’ebbe en vloed des levens.

’t Wierd klein door al de veenderij
de landman leeft hier stil en vrij.
De landbouw moeserij en ’t graan
geeft hem een wisselend bestaan.

Dit was aangebracht met de techniek die men 
zandstralen noemt. De kunstenaar Van Kralingen 
heeft dit gedicht verwerkt in het ornament. 
Middenin ziet men het wapen van Benthuizen en 
rondom zijn landbouw, veeteelt, tuinbouw, zuivel 
en visserij uitgebeeld. Symbolisch is dit allemaal 
prachtig uitgebeeld.

Nu ruim 60 jaar later ziet het er nog steeds prachtig uit. 
Het materiaal “weerstaat de tand des tijds” om de taal 
van het gedicht te gebruiken. Weersomstandigheden 
noch luchtvervuiling heeft invloed op het ornament 
gehad. Het blijft een prachtig beeldhouw werk.

Alleen in de Haagse courant 
van 27 juni 1955 staat een klein 
stukje over dit mooie kunstwerk. 
Het grootste gedeelte van het 
krantenartikel ging vooral over de 
inrichting, de ruimte, de consumpties 
en de aangeboden rokerijen. Het is 
allemaal verdwenen! Behalve het 
mooie kunstwerk. 
Wandel er nog eens langs en blijf 
even stilstaan. Het is de aandacht 
zeker waard!
Op de bovenste foto de gedenkplaat met de 
namen van de medewerlers; daaronder het 
kunstwerk en helemaal onder zien we de eerste 
regels van het gedicht dat op de ruit van een 
deur van het gemeentehuis gezandstraald is.

4.890 gulden. De fi rma G. Polet uit Gouda heeft 
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Op 20 oktober 1883 nam Hugo La Rivere 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 “erkentelijkheid 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 gaf aan sommigen ergernis 
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.

Benthuizer Belegen deel III
Dr. Schulten heeft in de tweede helft van de vorige eeuw delen uit de geschiedenis van Benthuizen 
gepubliceerd in Carillonklanken. Vooral uit de notulen van de gemeenteraad kwamen kostelijke 
verhalen. Deze (oude) verhalen willen wij u niet onthouden. Schulten neemt u mee naar de 
bezigheden van de vroede vaderen uit Benthuizen aan het einde van de achttiende eeuw. Deel I en 
II werden al in eerdere Turfjes gepubliceerd. Nu is deel III aan de beurt. 

Door dr. C.M. Schulten

Cornelis Leonardus Jacobus Bos (1840 - ✝1917), burgemeester 
van Zoetermeer en Benthuizen van 1883 tot 1903.

Foto: Hist. Genootschap Oud Soetermeer

Foto onder: Gerrit van de Valk Bouman.
Foto: archief Leiderdorps Museum

De secretaris wist zich ook wel  te vermaken, 
hetgeen soms problemen opleverde. 
Tijdens een ‘polderpartijtje’ op 
1 december 1887 dronk hij dapper 
mee en gaf aan sommigen ergernis 
door zijn baldadig optreden. De 
raad zag zich zelfs genoodzaakt de 
vrolijke secretaris te waarschuwen, 
maar liet het overigens daarbij.

Bouman op de meest eervolle 
wijze ontslag en vertrok hij naar 
Leiderdorp om daar het ambt 
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Zangvereniging
In die jaren bestond de Christelijke Zangvereniging 
‘Oefening baart kunst’, welke een schoollokaal 
mocht gebruiken voor de repetities. Deze vereniging 
oefende trouwens ook op de zondagmiddag. Bij 
de repetities ging het er niet altijd even rustig aan 
toe, zodat veldwachter De Ruiter tot taak had 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 
merkwaardige karweitjes opgedragen zoals in 
1884 het collecteren voor de Maatschappij van 
Weldadigheid.

Tol
De gemeenteraad moest zich uitspreken over de 
tol aan de Hoogeveenseweg die voor ƒ 25 ,- per jaar 
verpacht was aan Jacob van Dorp. Voorlopig was 
er geen sprake van om de tol op te heffen, omdat 
de gemeentekas de gelden hard nodig had. In de 
vorige aflevering heeft u kunnen lezen dat het 
haard-as verzameld werd. De voorraad groeide 
aan, zodat afvoer noodzakelijk werd. De oplossing 
kwam van de kant van de Gebroeders Van Velden 
uit Leiden, die voor 6 cent per hectoliter de as 
opkochten.

Drinkwater
Binnen de dorpsgemeente nam dominee 
H. Wildeboer een vooraanstaande plaats in. De 
predikant maakte zich zorgen over de “kwaliteit 
van het drinkwater” dat uit de vaart werd geput. 
Voor gebruik moest dit water natuurlijk eerst 
worden gekookt, maar het bleef de vraag of dat 
voldoende was.
Op 13 augustus 1884 kreeg de gemeenteraad 
het volgende te lezen: “Een geregeld advies van 
H. Wildeboer en drie andere ingezetenen verzoekende 
om te gelasten dat alle privaten aan de dorpskom 
ten spoedigste worden ontruimd, “wijl het water 
waarin de stoffen dier privaten zich ontlasten, door 
de inwoners als drink water wordt gebezigd, welk 
een en ander nadeelig op den gezondheidstoestand 
der inwoners kan werken.” De raadsleden vroegen 
zich af of een ver betering financieel haalbaar 
was. De oplossing zou namelijk zijn de aanleg van 
gemetselde cementen putten. De onkosten per 
put lagen tussen de ƒ 85,- en ƒ 120,- en er waren 
31 privaten! Voorlopig bleef de toestand bij het oude.
Twee jaar later stuurde Wildeboer weer een brief, nu 
mede ondertekend door dertig ingezetenen, met het 
verzoek om “lantaarns in de kom van het dorp” te 
plaatsen, maar de verlichting bleef toekomstmuziek.

(wordt vervolgd)

In het Leidsch Dagblad van 30 juli 1890 werd verslag gedaan van 
het afscheid van de gemeentesecretaris van Benthuizen.

In het Leidsch Dagblad is te lezen dat op 10 juni 1902 de heer 
Van der Valk Bouman burgemeester werd van Leiderdorp.
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Dinie is de tweede dochter van Jacob Merbis en 
Gerda Vogelaar. Haar vader Jacob is in het gezin 
van Maarten Merbis en Christina van Rhoon 
geboren.  Dit gezin had 9 kinderen, 5 jongens en 
4 meisjes. Zoon Jacob trouwde in 1927 en had in 
de jaren voor de oorlog een slagerij in Den Haag. 
Daar woonden zij ook. In die stad is Dinie geboren 
evenals haar 3 andere zussen.  In 1930 is haar 
oudste zus Christina geboren, zij was vernoemd 
naar opoe Merbis. Dinie werd in 1933 geboren en 

werd vernoemd naar opoe Vogelaar. In 1936 volgde 
zus Nellie en in 1937 zus Rietje. De twee jongste 
meisjes zijn allebei naar zusters van vader Jacob 
vernoemd.
Alle meisjes groeiden op als echte stadskinderen en 
als je dan op een dag gaat logeren in een dorp als 
Benthuizen, kom je in een totaal onbekende wereld. 
Dinie was wel eens op bezoek bij de familie geweest 
maar toen was ze nog zo jong dat zij daar geen 
herinneringen meer aan heeft. 

Herinneringen aan ‘Tante Neel…’ 
Als je een bezoek brengt aan de oudheidkamer en je stapt de huiskamer in, die nog een inrichting 
heeft uit lang vervlogen tijd, dan kijken we tegen de meubels van ‘tante Neel’ aan. Wie was tante 
Neel? Zij was mevrouw Cornelia Spijker - Merbis. Zij was getrouwd met Freek Spijker en woonde 
met haar man aan het begin van de Slootweg. Haar broer Jacob Merbis werd slager in Den Haag. 
Dochter Dinie Van Zanten-Merbis deelt met ons haar herinneringen aan de logeerpartijen bij tante 
Neel en ome Freek. 

Door Marjolijn van der Haven – Verweij

De fraaie stoelen uit de opkamer van de Familie Spijker zijn momenteel te bewonderen in de Oudheidkamer De Negen Turven in de 
stijlkamer boven.
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Logeren
Totdat zij op een dag achter op de fiets bij haar 
vader naar Benthuizen ging om te logeren bij tante 
Neel en ome Freek. Die gebeurtenis herinnert ze 
zich nog heel goed.
Ze weet nog hoe groot de boerderij was, met heel 
veel ruimte om te spelen maar er was zoveel anders! 
De kraan bijvoorbeeld was totaal anders dan thuis, 
om van de wc nog maar niet te spreken. Als een film 
ziet Dinie het allemaal aan zich voorbij gaan. Wat 
hield ze veel van de lieve gastvrije tante Neel die ze 
met allerlei werk mocht helpen op de boerderij.
De blauwe keuken ziet ze nog in detail voor zich. 
(Blauwe kleuren hielden de vliegen weg uit de 
keuken!). Er was een klein aanrecht met daarnaast 
een pomp. Boven de gootsteen van het aanrecht was 
een kraan en een reservoir voor water. Tijdens het 
logeren mocht Dinie elke morgen 50 keer, ze was 
trots dat ze al tot 50 kon tellen, met de zwengel aan 
de pomp zwengelen en dan was er voldoende water 
uit de put in het reservoir. Gedurende de dag kon 
de kraan worden gebruikt zodat er toch makkelijk 
water bij de hand was. Best modern voor 1939. 
Ook was er een kooitje in de keuken met een duif 
erin. Dat kooitje hing boven de ingang van de 
keuken. Men geloofde dat zo’n duif nare ziektes kon 
voorkomen (oei, dit in Benthuizen! Opmerking van de 
schrijver).
In het achterhuis was de wc. Een plee. Een stapeltje 
krantenpapier diende als toiletpapier. In dat 
achterhuis werd ook de was gedaan. Er was een 
groot houtgestookt fornuis om de witte was op te 
koken en ook het water op te warmen. De was werd 
op gras gedroogd, de bleek. Voor een stadskind wel 
heel opmerkelijk.
Verder werd er ook kaas en boter gemaakt, er werd 
geweckt en ook schapenvachten gevilt (vilten is een 
techniek om met veel zeep de vacht te bewerken 
zodat deze zacht wordt en geen haren loslaat).

Eten en slapen
Dat het eten uit de tuin kwam was ook zo 
bijzonder. Je ging bonen plukken die je daarna 
dan ging opeten. Meestal kwam het vlees uit de 
weckpotten. Een ontdekking voor Dinie. Als ze 
gingen eten dan lag er voor iedereen een plankje 
op tafel en midden op de tafel stond de grote kom 
met aardappelen en een kom met vet. Met haar 
vork moest ze haar aardappel in het vet dopen 
en dan opeten. Soms kregen ze een toetje. Vla die 
tante Neel zelf kookte. De boterhammen waren 
heel groot. De zelfgemaakte boter en kaas op 
de boterhammen was een ware traktatie en de 
karnemelk, ook uit eigen productie, maakte de 
maaltijd compleet.

Op zolder stond haar logeerbed. De zolder was één 
grote ruimte. Er waren geen kamers.  Vlak bij het 
raam in de zijmuur was een ruimte waar een bed 
stond. In dat grote bed sliep Dinie. Het grootste 
gedeelte van de zolder stond vol met allerlei 
spullen.

Schoonmaak en een dominee
Elke dag beleefde ze van alles tijdens de 
werkzaamheden op de boerderij. Met verbazing 
zag ze hoe tante Neel de ramen ging schoonmaken. 
Er werd een emmer met water uit de regenput 
gevuld. Daarna gooide tante Neel dat water met 
een steelpannetje tegen de ramen. Daarna werden 
de ramen schoongeboend met de ragebol en dan 
nog een keer water tegen de ramen om het schoon 
te spoelen en klaar was het. Streeploos schoon. Dit 
gebeurde meestal vlak voor de zondag.
Dinie mocht ook een keer helpen in de mooie 
opkamer. Mooie stoelen stonden daar en een 
glimmend tafeltje evenals het mooie servies. In 
die kamer kwam je bijna nooit. Alleen als alles 
gelucht moest worden. In die kamer was ook een 
bedstee.  Bij bezoek werd er een schone hoes om de 
stromatras gedaan en alles in de kamer werd extra 
afgestoft. En niet te vergeten, er werd een vaasje met 
floxen uit de tuin op tafel gezet. 
Aan het eind van de week kwam er belangrijk 
bezoek. Die zondag kwam namelijk dominee Van 
den Bosch preken. Op zondag reisde bijna niemand 
en zeker de dominee niet. Hij bleef twee nachten 
slapen bij echtpaar Spijker. Het beste van het beste 
werd tevoorschijn gehaald en klaargemaakt voor 
de dominee. Als de dominee op maandag weer 
vertrok had de man meer bagage bij zich dan toen 
hij kwam. Vele goede gaven van de kerkelijke 
gemeente kon hij mee naar huis nemen.

Kruidenier
Dinie zag dat niet alles uit tuin, land of kelder 
werd gehaald.  Er kwam ook een kruidenier. Hij 
had een kar die door een hond werd getrokken. 
Dinie keek haar ogen uit want die kar kon worden 
opengeklapt en dan kwam je alles tegen. Knoopjes, 
aardappelschilmesjes en natuurlijk de petroleum om 
de kan weer te vullen zodat er altijd petroleum was 
voor de toestellen waar het eten op gekookt werd. 
Dat ze zich de kruidenier herinnert komt vooral 
doordat ze op een keer een cadeautje van hem 
heeft gekregen. Een kaart waar kabouters op 
stonden. Over de kaart was rood doorzichtig 
papier gespannen en als je dat er voorzichtig aftrok 
stond er “kopen bij de spar is sparen bij de koop”.  
Schitterend en na al die jaren weet ze het nog 
precies te vertellen!
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Spelen met de 
buurjongen
Het leukste van het 
logeren bij tante Neel 
was het spelen met het 
buurjongetje Hannie de 
Vrij. Achter de boerderij 
was de Poel, een grote 
vijver/plas die een 
uitloper had zo breed als 
een sloot. Over die sloot 
lag een bruggetje, nou 
bruggetje, het was meer 
een brede plank met een 
gammele leuning. Aan 
de overkant van de sloot 
woonde Hannie. Bij die 
sloot mocht Dinie niet 
spelen van haar tante 
want in de sloot zat de 
Bullebak en als je in die 
sloot zou vallen at hij je 
op. 
Hannie dacht daar 
anders over. Hij durfde 
zelfs te springen op de 
plank maar dat ging 
toch een keer mis. Hij 
ging de sloot in maar 
kwam er weer uit. 

Geen Bullebak gezien 
maar de schrik was er 
wel.
Als Hannie kwam spelen 
beleefden ze vaak een 
avontuur. Soms werden 
ze met de roeiboot naar 
de andere kant van 
de poel gebracht en 
dan mochten ze daar 
in de wei helpen met 
het opdrijven van de 
koeien. Die moesten naar 
een schuur of een plek 
(ook wel ‘melkbocht’ 
genoemd) om gemolken 
te worden. Stadsmeisje!!! 
Bij koeien in de wei lopen. 
Maar met Hannie in de 
buurt durfde ze alles. 
Ze zag zich al helemaal 
boerenmeisje worden en 
trouwen met Hannie. Het 
is echter anders gegaan…

Bij opoe Merbis
Zo gingen ze ook 
wel op weg over de 
Slootweg naar opoe in 
Gelderswoude. Als ze 
eraan terugdenkt hoort ze 
het grint weer onder haar 
klompen knisperen. Bij 
opoe aangekomen kregen 
ze wat te drinken en een 
halve babbelaar die opoe 
eerst zelf doormidden 
beet. Opoe was altijd 
blij als Dinie bij haar op 
bezoek kwam. Ze heeft 
ook wel eens bij opoe 
gelogeerd. Dan sliep 
ze in de bedstee. In de 
deuren zaten hartjes en 
daardoorheen zag Dinie 
opoe die altijd bezig 
was. Meestal sokken 
stoppen bij het licht van 
de olielamp. De olielamp 
was prachtig (evenals die 
van tante Neel), allemaal 
mooie kralen die met 
verschillende kleuren zo 
mooi glinsterden door het 
vlammetje. 

Tante Neel Spijker en Aaltje  de Vrij-Verheul. Met daarvoor de kinderen, links voor Dinie Merbis en in 
het midden Hannie de Vrij.

                                                          Bovenop Dinie Merbis en Hannie de Vrij rechts in de buis.      
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Opoe woonde in een huisje 
in Gelderswoude en opoe 
had een stoep. Daar was 
ze vaak aan het werk o.a. 
werden daar de borden 
en kopjes gewassen. Opoe 
spoelde ze in de sloot en 
had naast zich een bak met 
heet sodawater en als ze 
daarin gewassen waren 
werden ze op een rek gezet. 
Het droogde dan in het rek. 
Alleen het ijzeren vorkje 
werd meteen afgedroogd 
want anders zou het gaan 
roesten. Ook werden op 
de stoep de klompen 
geboend en…vlak naast de 
stoep was de wc van opoe. 
Het hokje met plee en 
krantenpapier!
Dinie herinnert zich dat als 
ze bij opoe kwam dat het 
altijd lekker rook naar eten. 
Je ging altijd achterom 
en dan liep je langs de 
petroleumstellen, ook 
wel oliestellen genoemd, 
waar dan iets op stond te 
pruttelen.
Bij oom Henk en tante 
Geertje, die op een molen 
woonden, heeft Dinie ook 
gelogeerd. Niet zo heel 
veel herinnert ze zich van 
die gelegenheid. Wel dat er 
nichtjes en neefjes waren en 
die waren best stoer. Vooral 
die neven, die speelden 
met haar bij de varkens en 
dan moesten ze proberen 
zo lang mogelijk op de rug 
van een varken te zitten, 
tja…, dat laat zich raden.

Oorlog
Vooral over de zomer van 
1939 vertelt Dinie en dan 
komt de oorlog. Fietsen 
werden al snel gevorderd, 
dus fietsen naar Benthuizen 
achterop bij je vader 
gebeurt dan niet meer. Het 
contact met de familie was 
minimaal.

Wel heeft ze nog een 
briefje van haar zus uit 
de oorlog waarin zus 
Stiena die dan bij tante 
Neel en oom Freek 
is. Daarin wordt over 
soldaten gesproken. Dit 
moet toch in de oorlog 
geweest zijn. Dinie 
herinnert zich nog wel 
de geheime plek in de 
hooiberg. Ze heeft daar 
nog vader en moedertje 
met Hannie gespeeld. 
Na de oorlog gingen 
haar ouders in 1946 
scheiden en toen is 
er bijna nooit meer 
contact geweest met de 
familie. Ook niet met 
Hannie… 

Gezicht op de Slootweg met 
rechtsboven de boerderij van 
fam. Spijker.

Hannie de Vrij in werkkleding 
voor de boerderij in 1943.
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Mevrouw Van Zanten
Dinie is na de middelbare school 
voor juf gaan leren, boerenmeisje 
worden was helemaal weg uit haar 
leven en lesgeven was haar grote 
passie. Ook over die tijd kan Dinie 
mooie verhalen vertellen. Ze is echt 
juf, vertellen kan ze.
De liefde van haar leven kwam 
ook. In 1952 heeft ze zich verloofd 
en trots is ze met haar verloofde bij 
opoe Merbis op bezoek gegaan. Ze 
is mevrouw van Zanten geworden 
en heeft een druk leven achter de 
rug. Ze heeft drie kinderen gekregen 
en drie schoonkinderen en wel zes 
kleinkinderen. En altijd juf gebleven 
tot aan de pensioengerechtigde 
leeftijd! 

En dan zegt op een dag één van de 
kleinkinderen: “Hoe was die tijd 
toen u in Benthuizen logeerde?”  
Wat ze zich maar kon herinneren is 
ze toen gaan opschrijven.
Dinie ging met haar kleindochter 
terug naar Benthuizen om te 
kijken wat er nog over was van 
die herinneringen. De boerderij is 
er niet meer, het huisje van opoe 
is weg en ook bij de molen is alles 
anders. Maar de herinneringen zijn 
gebleven.

Bedankt Dinie, dat je deze verhalen 
met ons wilde delen in het 
Benthuizer Turfje.

Schilderijtje van het huis van Oma Merbis in 
Gelderswoude.


