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Terwijl ik dit schrijf is de vakantieperiode aangebroken en
de temperaturen stijgen tot grote hoogte. Velen genieten in
binnen- of buitenland van de vrije tijd.
De werkzaamheden liggen stil of zijn aangepast. Echter in de
Oudheidkamer ‘de Negen Turven’ is nog volop bedrijvigheid.
In de tentoonstellingsruimte wordt er geschilderd,
getimmerd, nieuwe raambedekking aangebracht en laminaat
gelegd. En allemaal door vrijwilligers, fantastisch.
Ondertussen is de verlichting aangepast, de oude vitrines zijn
afgevoerd en nieuwe zijn besteld.
Ook in de voorbereiding is er veel gebeurd, er is constructief
en positief overleg gepleegd met Stichting Korenmolen de
Haas over hun gedeelte in de ruimte, plannen en planning
zijn gemaakt, materialen en kleuren zijn uitgezocht en (heel
belangrijk) subsidies en sponsoren zijn gezocht en gevonden.
De planning is dat op Monumentendag 2019 op 14 september
alles gereed is en dat we met elkaar een feestje kunnen vieren.
Het thema voor Monumentendag is dit jaar ‘plekken van
plezier’.
Onze nieuwe tentoonstellingsruimte wordt zeker een ‘plek
van plezier’.
Het programma is (eind juli) nog in voorbereiding, maar we
hebben wat te vieren. Een nieuwe tentoonstellingsruimte,
een nieuwe tentoonstelling, 25 jaar Oudheidkamer ’de Negen
Turven’ en ‘Winkel van Sinkel’. En we staan nog even stil bij
het dertigjarig bestaan vorig jaar.
We zullen U tijdig informeren over wat we gaan doen op deze
dag, maar reserveer alvast deze datum.
Vrijwilligers en bestuursleden zijn altijd belangrijk en er zijn
er altijd veel te weinig, toch zijn we er in geslaagd de vele
werkzaamheden te doen.
Allen die de schouders er onder hebben gezet, HARTELIJK
DANK.
Jan de Ruiter

Agenda:

14 september
1 november
21 december

Nieuwe leden:

Monumentendag.
Opening vernieuwde tentoonstellingsruimte in de Oudheidkamer.
Ledenavond.
Kerstinloop.

Dhr. C. den Hertog (Moerkapelle); Dhr. P.C. de Peinder en
Mevr. B. Bregman (Benthuizen); Mevr. T. van der Worp-Van
Noort (Hattem) en Dhr. H. Spruitenburg (Geertruidenberg).
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Het septembernummer van de Turfjes ligt weer
voor u. Een extra dik nummer deze keer.
Zaterdag 14 september is het weer Open
Monumentendag. Deze dag kunt u de monumenten
in ons dorp bezoeken en uitgebreid bekijken.
Het thema is dit keer ‘Plekken van plezier’.
Monumenten zijn niet alleen om naar te kijken, in te
wonen of te werken, maar ook plekken waar je kunt
genieten van kunst of van een heerlijk diner.
Daarom besteden we in dit Turfje aandacht aan
Café ‘De Zwaan’. Want als je vroeger wat te vieren
had in Benthuizen, ging je naar de locatie van
A. van Staalduinen. Vele jubilea en huwelijksfeesten
zijn daar gehouden.

Bestuursleden gevraagd

Een andere plek van plezier is onze Oudheidkamer
de Negen Turven. Deze monumentendag een
extra plezierige locatie. De tentoonstellingsruimte
is vernieuwd en wordt op 14 september feestelijk
heropend! De tentoonstellingscommissie heeft een
mooie mix van voorwerpen voor u uitgezocht. In
de afgelopen jaren heeft de HKB namelijk heel veel
verzameld en objecten gekregen.
U vindt op de tentoonstelling een schat aan
herinneringen! Van harte welkom!
Opnieuw merkten we aan uw reacties dat de
Benthuizer Turfjes goed worden gelezen. We zijn
daar erg blij mee. We horen op deze manier nieuwe
dingen en die leiden weer tot nieuwe verhalen.
Soms zal dat even
duren maar wees ervan
overtuigd dat we al uw
informatie gebruiken!

De HKB heeft een heel actief
bestuur. Dat is natuurlijk erg
mooi, maar ook uit de nood
geboren. Doordat we (te)
weinig bestuursleden
hebben komt het werk op
een kleine hoeveelheid
schouders neer. Daar
willen we graag
verandering in brengen.
Daarom deze dringende
oproep: Wie komt ons
bestuur versterken? De
HKB is een gezellige vereniging
waarin we allerlei talenten kunnen
gebruiken. We zoeken geen
alleskunners, we zoeken mensen
die enthousiast zijn, mee willen
denken over tentoonstellingen,
handige mensen, denkers en
doeners. Bent u geïnteresseerd in
de historie van Benthuizen, heeft
u een paar uurtjes per maand over,
laat het ons weten. U kunt ook
eens een vergadering bijwonen
om de sfeer te proeven. Loop eens
langs bij de Oudheidkamer op
zaterdagmiddag en meldt u aan.

75 jaar bevrijding

We hopen op veel reacties!
Voor nadere inlichtingen: Marjolijn
v.d. Haven-Verweij (079-3314545).

Wij zien uw reacties graag tegemoet. Weet u niet zeker of
uw object geschikt is voor de tentoonstelling neem dan ook
contact op met Marjolijn v.d. Haven-Verweij (079 3314545).

Volgend jaar vieren wij dat het
75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.
In april 2020 willen we dan een tentoonstelling organiseren,
waarbij de nadruk ligt op de bevrijding in Benthuizen. Daar
hebben wij uw hulp (en spullen) bij nodig.
Heeft u voorwerpen die een relatie hebben met de
bevrijding? Dan willen wij die graag in bruikleen krijgen
voor de tentoonstelling in onze oudheidkamer.
Wat we zoal zoeken? Foto’s van het bevrijdingsfeest, een
oude vlag, een kledingstuk gemaakt van parachutestof of
uitgehaalde wol, oude blikken waar voedsel in zat, een
wikkel van chocola of kauwgom die u kreeg van soldaten,
kranten(knipsels) enz. enz.
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IN MEMORIAM
Deze zomer zijn twee zeer hulpvaardige vrijwilligers van onze vereniging overleden.
We keken geschokt op toen het bericht binnenkwam dat de heer Joop van der Bijl was
overleden. Joop van der Bijl was vrijwilliger vanaf het eerste uur van
de vereniging. Hij was enthousiast over de initiatieven die er werden
ondernomen en waar hij kon, hielp hij mee.
De heer Van der Bijl was van vele markten thuis. Hij hielp bij het verven
in het nieuwe onderkomen van de HKB. Daarnaast kwam hij met ideeën
en bood de helpende hand bij het inrichten van tentoonstellingen.
Ook in later jaren bleef hij vol belangstelling meeleven. Samen met zijn
vrouw kwam hij, zodra er een nieuwe tentoonstelling was, kijken. Op
de bijeenkomsten waren ze altijd present en menig keer kwamen ze op
zaterdagmiddag naar de oudheidkamer gewandeld om gezellig een kopje
koffie te drinken.
Twee jaar geleden heeft Joop nog een tentoonstelling helpen inrichten. Het thema van de
monumentendag was toen historische gebouwen. Als iemand daar verstand van had, was het
wel Joop van der Bijl. Hij maakte ze namelijk na van satéstokjes!
Eerst rekende hij uit hoe groot het moest worden. Elk gebouw werd naar ware grootte terug
berekend naar een gebouw wat op de kast of tafel kon staan. In het begin overlegde hij dan
vaak met Piet van Noort (ook al overleden). Samen controleerden zij of het wel allemaal
klopte.
Tijdens de tentoonstelling waren zijn werkstukken te zien, o.a. boerderijen uit ons dorp.
Voor ons als commissie was het heel leuk die tentoonstelling met hem in te richten. Zijn
enthousiasme, van zijn vrouw niet minder, gaf ons een hele leuke voorbereiding met het
inrichten. Ook merkte Riny (Riny Slootmaker helpt mij met de tentoonstellingen) hoe
waarderend hij over het werk van de vereniging sprak. Op alles wat we voorstelden
reageerden ze spontaan. Terwijl zij bij een volgend bezoek nog meer enthousiaste ideeën naar
voren brachten.
De vereniging heeft drie prachtige werkstukken van hem staan: onder andere de plaatselijke
Hervormde Kerk, de oudheidkamer met de winkel en kasteel Drakensteijn.
Wij waarderen zijn inzet en blijven hem gedenken. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
wensen wij sterkte om het gemis van man, vader en opa aan te kunnen.
Een paar weken later kregen we het bericht dat mevrouw Lena Hassefras was overleden.
Lena heeft altijd meegeholpen in de koffiekamer. Maar dat niet alleen. In de beginjaren van
de vereniging verrichtte zij allerlei hand- en spandiensten. Ze stuurde
jarenlang de vrijwilligers een kaart wanneer ze jarig waren en heeft ooit
een tafelkleed opgezet om de namen van de leden te borduren. Menige
naam staat op het kleed. Waar ze kon helpen deed ze mee.
De laatste jaren namen haar krachten af. Door haar herseninfarct kwam er
een abrupt einde aan haar inzet. Toen ze naar het verzorgingshuis moest,
was de HKB voor haar ver op de achtergrond. Bij de vereniging echter
niet. Regelmatig werd haar naam genoemd om te vragen hoe het met haar
ging. Wij willen haar kinderen sterkte toewensen nu ze hun moeder en
oma moeten missen.
We blijven haar enthousiaste inzet gedenken en waarderen.
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Van ‘Molenhuis’ naar ‘Oudheidkamer’

We schrijven 25 jaar geschiedenis, want dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Historische Kring
Benthuizen een eigen plek heeft weten te creëren.
De vereniging werd door enthousiaste mensen al opgericht in 1988. Op dat moment was er nog
geen vaste locatie. Desondanks waren de activiteiten er niet minder om. Over deze periode sprak
ik met oud-bestuurslid mevrouw Jeannette Hage-Groen. Zij was eerst algemeen adjunct (1992) en
werd daarna secretaris.
Door Marjolijn v/d Haven-Verweij
De ogen van Jeannette schitteren wanneer ze begint Dus bleef het belangrijk dat kranten over Benthuizen
te vertellen over het enthousiasme en de grote
zouden vermelden wat er zoal speelde rond het
inzet van de mensen van het eerste uur. “Of je
behoud van de autonomie. De samenvoeging
wilde of niet, je ging vanzelf meedoen,” zegt ze. De tot Rijnwoude was bestuurlijk niet meer terug te
vereniging startte eigenlijk alleen maar met ideeën. draaien. Maar de Historische Vereniging wilde wel
Er werden allerlei plannen gemaakt. Dit gebeurde
de geschiedenis van Benthuizen vastleggen. Dat was
onder de bezielende leiding van mevrouw Wouda
zondermeer heel belangrijk.
Harteveld-van Driel.
Monumentendag 1992 en 400 jr. Hervormde kerk Benthuizen.
Zo werd er een oproep aan de bevolking
De antieke jurk uit stamt uit 1895.
gedaan om oude foto’s uit te lenen om er
dia’s van te maken. Daarop kwamen veel
reacties. Ons huidige bestuurslid, de heer Miel
Bregman, heeft zich toen ingezet om van de
foto’s dia’s te maken.
Om de resultaten te tonen, werd de Bron
gehuurd. Op deze avonden konden de mensen
de dia’s bekijken. “Prachtige avonden,” aldus
de oud-secretaris. “De dia’s riepen heel veel
herinneringen op en het publiek reageerde
enthousiast. Voor de samenstellers nog
onbekende personen konden op zo’n avond
vaak van naam worden voorzien omdat er
meestal wel iemand in de zaal zat die wist wie
het waren.”

Geschiedenis vasthouden

Voor zo’n avond werden niet alleen
geïnteresseerden in het historische gebeuren
van Benthuizen uitgenodigd. Ook werden
de pers en leden van het gemeentebestuur
uitgenodigd om vooral duidelijk te maken dat
Benthuizen haar geschiedenis wilde bewaren
en vastleggen. Dit was ook nodig want in 1991
was Benthuizen opgenomen in Rijnwoude. Dat
betekende dat de gemeentelijke activiteiten
niet meer in het dorp plaatsvonden. Het
gemeentebestuur regelde de zaken vanuit het
gemeentehuis bij Hazerswoude-Rijndijk. Voor
veel Benthuizenaren ‘ergens ver weg’. Er stond
wel een gebouw achter de molen van waaruit
gemeentebestuur en politie op kleine schaal
nog wat lokale aangelegenheden regelden.
Echter, de grote lijnen werden elders uitgezet.
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Historische kleding

“Het bleef niet bij dia-avonden,” vertelt Jeannette.
Op markten lieten zij zich zien. Overal waar actie
was zorgden de bestuursleden dat ze opvielen. Om
dat zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen
hadden actieve dames, zoals o.a. mevrouw Annie
Bregman en mevrouw Lena Hassefras, prachtige
jurken gemaakt. Bij de diverse bijeenkomsten
droegen de dames van het bestuur dan die jurken
uit grootmoeders tijd om daarmee goed voor de
dag te komen. Bijpassende hoeden kochten zij bij
oud-plaatsgenote mevrouw Janny Bremmer, die een
hoedenwinkel runde in Gouda.
Naar aanleiding van de dia-avonden kwam er
ook ander materiaal tevoorschijn. Dorpsgenoten
brachten oud servies, platen, schilderijen,
gereedschap en noem maar op. Al die materialen
kregen vaak een veilig plekje bij één van de
bestuursleden thuis. Toen het gemeentehuis nog
in functie was, (met dank aan secr. Runsinkbrink),
werden daar wel eens tentoonstellingen van foto’s,
platen etc. georganiseerd. Ook De Bron werd
daarvoor afgehuurd. “De medewerking voor deze
exposities was heel goed,” herinnert Jeannette zich,
maar een eigen plek werd een steeds grotere wens.

Een eigen plek

Er was zelfs een actie geweest wie de meeste leden
wist aan te brengen. De heer Guus Groen won en
hij kreeg hiervoor de broche van de HKB opgespeld
als erkenning voor zijn inzet. Zijn naam (Groen en
Bregman) zegt ook dat er onder de leden mensen
waren die een vak beheersten. Dit kon goed
gebruikt worden om verdere plannen uit te werken.
Eerder in dit artikel noemde ik de dames die jurken
konden maken in de stijl van 100 jaar geleden. We
komen nog meer namen tegen van mensen die in
de bouw werkten of kennis op het bestuurlijk vlak
hadden. Alle aanwezige talenten werden ingezet.
Met een schitterend resultaat!

Officiële opening

Wat er toen tot stand gekomen is. Jeannette: “Het
was een prachtig evenement, eerst alles uitwerken
en dan samen ervoor gaan.” Het bestuur trok de
kar en vele enthousiaste leden reden mee om het
allemaal voor elkaar te krijgen. “Tjonge”, zegt
Jeannette met heel veel nadruk, “wat was er veel tot
stand gekomen”. Zij leefde naast haar gezin alleen
voor de vereniging. Er viel veel te regelen en er
moest ook gezorgd worden, dat gemaakte afspraken
nagekomen werden. Haar computer maakte
overuren, maar Jeannette achter die computer
maakte er nog meer. Zij moest wel de juiste tekst
opstellen voor de documenten en brieven. Maar ze
straalt wanneer ze over die tijd vertelt.
7 september 1994 was het zover dat het ‘Molenhuis’
werd geopend. (Deze naam is nooit officieel geweest
maar iedereen noemde het zo).

Het bestuur heeft er menig uurtje aan gewijd om
tot concrete plannen te komen voor een eigen
onderkomen. Vele ideeën werden genoteerd en
menige brief werd verstuurd naar het gemeente
bestuur om alles aan hen voor te leggen. Maar er
kwam niet meteen een “ja” als
antwoord. Jeannette: “Ik ben
9 januari 1994. Ledenvergadering met de uitreiking van de Erebroche HKB door Wouda
menig keer met Wouda naar de
aan A. Groen; rechts Ries Havenaar (penningmeester) en Han de Vrij.
Rijndijk gegaan, om daar onze
plannen te bespreken.”
Door nog verdere bezuinigingen
van de gemeente Rijnwoude,
kreeg de Historische Kring ineens
een grote kans op een eigen plek.
Het gebouw achter de molen
kwam zo goed als leeg, want
slechts een paar uur per week zou
een ambtenaar zitting houden
voor mensen die moeilijk naar
de Rijndijk konden komen. De
overige tijd kwam het gebouw
leeg. Jeannette: “Dat was ‘yes’!”
Op 5 januari 1994 kreeg de HKB
vergunning om van het gebouw
‘hun’ gebouw te maken.
In de zes jaren dat de vereniging
bestond, had ze al behoorlijk veel
leden weten te verzamelen.
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Februari 1993. Diavertoning ‘Moeserij en ’t Graan’ in de Bron, de voorstelling kan beginnen. De opkomst was groot.

Leden en genodigden werden op die 7e september
uitgenodigd in ‘De Bron’. Na toespraken over wat
er al tot stand gebracht was en vervolgens over wat
er nog te gebeuren stond, ging iedereen in optocht,
geheel in stijl, richting het Molenhuis. Oude auto’s
voorop. Dames van het bestuur in hun ouderwetse
jurken, ook andere dames die vrijwilligerswerk
deden gingen verkleed, maar dan in de stijl van de
televisiester Saartje (‘Saren’ werden ze genoemd),
vele genodigden liepen mee, ja, wie niet? Een
feestelijke optocht.
De openingshandeling was ludiek: Mevrouw Gré
Smink werd over de drempel gedragen. Hiermee
werd een eigen plek voor de Historische Kring
vastgelegd. Je kunt hier de historie zien en proeven,

maar ook gezellig een kopje koffie drinken. En
wat lekkers kopen! Als je in de Winkel van Sinkel
binnenstapt, waan je je meteen 50 jaar terug in de
tijd. En al helemaal wanneer je af gaat rekenen met
die prijsjes van vroeger.

Verdere ontwikkelingen

De verenigingsleden zijn niet achterover gaan
zitten, zo van ‘het is voor elkaar’. Mevrouw Dien
Qualm en mevrouw Elly van Dalen waren nauw
betrokken bij de opbouw van de Winkel van Sinkel.
Een gouden greep van de HKB, want nog altijd is
dat een grote trekpleister, dat plekje achter de molen
en het betekent… inkomsten! In de winkel geldt nog
steeds ‘vele kleintjes maken één grote’. En mede
door deze inkomsten is de HKB nog steeds
Op de gevoelige plaat tijdens Monumentendag 1992 en de viering van
financieel gezond.
400 jaar Hervormde Kerk Benthuizen: Wouda, Jeannette en Gré.
Er werden roosters gemaakt voor
gastvrouwen en -heren van de koffiekamer
en het schoonmaken, voor Saren voor in
de winkel. Er werden tentoonstellingen
bedacht en… ledenavonden. Maar
tevens de reisjes die er in die tijd werden
gemaakt. Steeds zijn er mensen geweest
die zich actief hebben ingezet om de HKB
op de kaart te zetten, te houden en te
vernieuwen.
In juni 1996 nam Jeannette het secretariaat
niet meer voor haar rekening. De heer
H.M. Smit nam het van haar over. “Ik
denk dat die eerste start van groot belang
geweest is voor de continuïteit van de
HKB. De doelstelling van de vereniging
was terdege onderbouwd. Het was niet
één idee, er werd heel breed ingezet, van
tentoonstelling tot markt op het plein voor
het Molenhuis of de winkel bevoorraden.”
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Naam

De Oudheidkamer is nog steeds een begrip in het
dorp en de wijde omtrek.
Toen de locatie, in de volksmond ‘Het Molenhuis’
genoemd, 20 jaar oud was, is de naam veranderd
in ‘Oudheidkamer de Negen Turven.’ Ik
(Marjolijn)was een sterke voorstander van deze
naamsverandering. De molenaars zijn goede buren
maar onder de bezoekers heerste vaak verwarring
over de naam. Zij dachten en zeiden dan: “Ik ben al
in de molen geweest.” Dan was er uitleg nodig dat
de Oudheidkamer een geheel andere insteek heeft.
Om die reden is er vijf jaar geleden een mooi
bord op de gevel aangebracht waarop staat
‘Oudheidkamer de Negen Turven’. En wat zijn er
een activiteiten in en om de Oudheidkamer!
Intussen runt mevrouw Margot Pos met haar
hulpen alweer vele jaren de winkel en (gelukkig)
wordt er over stoppen niet gesproken. Steeds
werken zij met elkaar aan een aantrekkelijk aanbod
in de winkel. In de Winkel van Sinkel worden nog
wel mooie ouderwetse schorten gedragen maar
verder zijn de verkleedpartijen verleden tijd.
Elke zaterdagmiddag is de oudheidkamer
open evenals de winkel (de winkel ook nog op
woensdagmiddag). Dan heeft mevrouw Truus
Binnendijk ervoor gezorgd dat er lekkere koekjes
of cake zijn voor bij de koffie en thee, die tegen een
oudheidprijs gekocht kan worden in de koffiekamer.
Zij heeft steeds mensen bereid gevonden om
gastvrouw te zijn om bezoekers rond te leiden en,
indien gewenst, koffie of thee te presenteren. Maar
de kamer, tegenover de ingang, is de oudheidkamer
en HKB! Daar werkt
de groep vrijwilligers
aan de verwerking
van alle gegevens
op historisch gebied.
Vroeger opgeschreven,
nu met behulp van
de computer waarin
alle gegevens worden
verwerkt. Waar leuke
gesprekken plaatsvinden
over foto’s en
familiegebeurtenissen.
Waar ontmoetingen zijn
omdat iemand een foto
op facebook zag staan.
Erg leuk en waardevol.
1995, opening van de tentoon
stelling ‘Het water en hun
brood’ met Wouda, Truus (?),
Gré, Annie en Jeannette.
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25 jaar later

Intussen is het gebouw 25 jaar in gebruik door
de HKB. Een bestuurslid had gehoord dat de
Stichting Sport en Cultuur ook wel geld wilde
geven aan de HKB. Ja, daar hoefde niet lang over
nagedacht te worden: de tentoonstellingsruimte was
namelijk al lange tijd aan een goede opknapbeurt
toe. Er werden meteen plannen gemaakt. En met
de computer werden die plannen zichtbaar. Een
voorstelling werd vervaardigd, hoe het eventueel
zou kunnen worden. Er werden nog meer
sponsors gezocht. Want van het ene idee kwam het
andere, dus dat leverde ook een groter wordend
kostenplaatje op. Nu is het allemaal voor elkaar.
Twee zéér, zéér actieve vrijwilligers hebben hun
schouders onder de uitvoering gezet. Zij hebben
anderen daarbij weten te betrekken en alles tot een
schitterend resultaat weten te brengen.
Wij, Riny en ik, als tentoonstellingscommissie, zijn
hiermee zeer in onze nopjes. En de 14e september,
25 jaren na die 7e september in 1994, wordt de
vernieuwde tentoonstellingsruimte geopend!
Een symbolische datum, want het is tevens
Monumentendag 2019. Het thema is zoals u weet
‘Plekken van plezier’. Dat is wel van toepassing
op onze Oudheidkamer. Daar wordt steeds
historie getoond en ook beleefd. En de reacties van
bezoekers zorgen ervoor dat het enthousiasme en
het plezier niet afnemen.
Oudheidkamer De Negen Turven is dan ook na
25 jaren nog steeds een plek van betekenis in de
gemeenschap van Benthuizen.

Plekken van plezier
Monumentendag 2019

Op de voorzijde van dit Turfje staat een prachtige foto van Herberg ‘De Zwaan’. De officiële
omschrijving in aktes is: “Een herberg of logement, zynde het Rechthuis” alwaar de Witte Zwaan
uithangdt.” De naam Rechthuis geeft al aan dat de Schout en Schepenen hier hun ambt uitoefenden.
Die dubbele functie van vergaderruimte en café is lang gebleven. Dit keer willen we in het kader
van het thema van de monumentendag vooral aandacht besteden aan de plek van plezier die café
‘De Zwaan’ door de jaren is geweest.
door Anneke Bregman-de Groot
Boerderij, café, stalhouderij, vergaderruimte, slijterij
en consultatiebureau. Veel betekenissen die allemaal
betrekking hadden op dezelfde locatie. De boerderij
van A. Arie) van Staalduinen op de hoek van de
Slootweg en Geerweg.
Al in 1797 werd er in de akte al gesproken over ‘De
Zwaan’. Rond 1810 is Arie Boerman eigenaar van
het logement. Bijna honderd jaar later in 1891 koopt
Johannes Willem van Staalduinen een “huis met
twee erven ingericht tot koffijhuis, genaamd ‘De
Zwaan’ gelegen in de gemeente Benthuizen.”
In 1903 komt er een gloednieuw pand, eerst
bewoond door de “oude” Van Staalduinen en
23 jaar later door zoon Arie en zijn vrouw Adriana
Paul. In 1978 werden huis en opstallen afgebroken
en was herberg ‘De Zwaan’ geschiedenis.

Prinselijk plezier (en bier)

Van alle feestelijkheden in café De Zwaan is viering
van de doop van de zoon van Napoleon wel het
meest opzienbarend.
Nederland was vanaf 1810 een Franse provincie.
Een jaar later kregen Napoleon en zijn tweede
vrouw Marie Louise van Oostenrijk een zoon,
Napoleon II. Direct bij zijn geboorte kreeg hij de titel
Koning van Rome. De doopplechtigheid van dit
koningskind vond plaats op zondag 9 juni 1811.
Dat betekende feest in Frankrijk maar uit een oud
gemeenteraadsverslag blijkt ook in Benthuizen!
Daarin staat dat de Schout Smedingh opdracht geeft
tot het zingen van een Te Deum in de kerk en voorst
deze dag met eene Generale Illuminatie zal worden
besloten, en geeft tevens kennis in Consideratie deze
Plegtigheid des te
Het oude Rechthuis is begin 1900 vervangen door een nieuwe bewoning voor de familie Van Staalduinen. meerder Vrolijkheid
Het was tevens hun nering: café ‘De Zwaan’ tevens zaal voor vergaderingen, feesten en bruiloften.
en luister bij te
zetten… en ter
herinnering aan
deze dag zou
kunnen worden
gedaan; Waarop
gesulveert is, aan
de Ingezetenen,
een half Vat best
Bier op deze
blijden dag ten
prijs te geeven, en
wordt de Secretaris
versogt daarvan
aan den Castelijn
Boerman kennis te
geeven, ten einde
sulks in gereedheid
houden, en daarvan
aan diegeenen die
daarvan verlangen,
de nattige
uijtdeelinghe te
doen.
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Jubileumplezier

Als er vroeger iets te
vieren viel, werd dat
gedaan bij “De Zwaan”.
In 1954 was J.J. v/d Does
uit Gelderswoude veertig
jaar voorzitter van het
Polderbestuur. Hem werd
een receptie aangeboden in
het café.
In 1950 waren Kees
Bregman en zijn vrouw
Johanna Bregman-van
den Dool veertig jaar
getrouwd. Ook dat feest
vond plaats op de hoek
van de Dorpsstraat. Op de
trap naar de opkamer werd
een foto genomen met hun
talrijk nageslacht!
De families Slootweg en
Van den Bosch genoten ook van een zeer verzorgd
huwelijksjubileumfeest. Daar zorgde de familie Van
Staalduinen wel voor. Vooral de desserts (specialiteit
van de vrouw des huizes) waren beroemd.

Huwelijksplezier

De jongens en meisjes uit Benthuizen wisten ook
hun weg naar ‘De Zwaan’ te vinden. Zo gauw je
verkering had, ging je sparen voor je uitzet. En
na enige jaren werd er getrouwd. Het feest vond
plaats in ‘De Zwaan’. Zo werd het café meestal
niet genoemd. Op menige trouwkaart stond dat
de receptie of het feest plaats vond bij A. van
Staalduinen. Zo ook bij Dick en Ans van den Bosch
en Jaap en Tini de Ruiter.

Dick en Ans van den Bosch

Op 28 augustus 1958 trouwden Dick van den Bosch
en Ans Plas. Tijdens zijn militaire dienst had Dick,
Ans ontmoet. Zij was hoedenmodiste. Mevrouw
Ans van den Bos: “Ik heb Dick tijdens mijn vakantie
leren kennen. Wij woonden in Zaandam, dus
het was voor mij wel een hele overgang om naar
Benthuizen te verhuizen. We konden echter aan de
overkant van Dicks geboortehuis een huis huren
van Manus Rensing en dat hebben we toen gedaan.”
De families woonden ver van elkaar, dus er werd
besloten dat het officiële gedeelte in Zaandam zou
plaatsvinden en dat het feest in Benthuizen zou
worden gehouden. Hoe een en ander geregeld werd
bij Van Staalduinen weet zij niet meer. “Ik denk
dat mijn schoonmoeder dat
regelde. De reis naar Zaandam
duurde toen nog zo lang, dat
je niet even heen en weer reed
om iets af te spreken.”
Zij weet nog wel dat er een
broodmaaltijd was voor de
gasten, met soep en heerlijke
toetjes. “Mevrouw Van
Staalduinen kon heerlijk
koken. En na de maaltijd
was er een gezellige avond.
Twee broers bespeelden een
instrument. Leen drumde
en Gerrit speelde op zijn
accordeon.”
Foto’s op deze pagina: Dick en Ans op
hun trouwdag.

10 • BENTHUIZER TURFJES • september 2019

Jaap en Tini de Ruiter.

In het begin van hun huwelijk ging Ans nog wel
eens helpen bij huwelijksfeesten. ‘Mijn schoonzus
Jo, getrouwd met Leen van den Bosch, was in vaste
dienst bij Van Staalduinen. Als het
erg druk was vroegen zij mij erbij.
Evenals bij de grote schoonmaak.’
Het echtpaar Van den Bosch kreeg
2 zoons en 2 dochters.
In 2000 is Dick van den Bosch
overleden. Ans woont nog steeds
in hetzelfde huis.

Jo, (zus van Tini), werkte bij Van Staalduinen, dus
die wist precies wat er allemaal moest gebeuren in
het café om de receptie en de huwelijksdag perfect
te laten verlopen. Leen van den Bosch (getrouwd
met zus Jo) herinnert zich nog dat er bij bruiloften
de hele voorkamer werd leeggemaakt om als
garderobe te dienen en dat hij zijn (toen nog) meisje
ging helpen bij de afwas.
Jaap en Tini herinneren zich nog de maaltijd.
“Heerlijke broodjes, soep en een heerlijk dessert.
De puddinkjes waren beroemd! ‘s Avonds waren er
voordrachten.” Ze weten er nog een: “En ik ben met
mijn Catootje naar de botermarkt geweest.”
Jaap en Tini gingen wonen aan de Julianastraat. In
de eerste nieuwbouwwoningen die na de oorlog
gebouwd werden in ons dorp. De krant wijdde er
nog een artikel aan.
Na haar huwelijk stopte Tini met het werk
buitenshuis. “Dat was toen de gewoonte. Een
getrouwde vrouw werkte niet buitenshuis.” Toen
echter bij de Joh. Bij de Vaate de moeder overleed,
ging Tini toch weer aan de slag. Het echtpaar De
Ruiter kreeg een zoon en een dochter. Nu wonen zij
al weer vele jaren aan de Slootweg.

Jaap en Tini de Ruiter

1 oktober 1963 was de trouwdatum van Jaap en Tini de
Ruiter. Jaap de Ruiter werkte
als vrachtwagenchauffeur en
Tini Bregman hielp voor haar
trouwen Neeltje v/d Bijl in de
huishouding. Ook werkte zij bij
de families Graper en Groen.
Naast het feest op de grote
dag werd er ook een receptie
gehouden. Deze receptie was
een week voor het huwelijk. Dus
voor de familie De Ruiter werd de
locatie twee keer afgehuurd.
16 februari 2017. De kleinkinderen van
Cornelis Bregman en Johanna Bregman
 Van den Dool tijdens de viering van hun
50jarig huwelijk in café ‘De Zwaan’.
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Honderd jaar vrouwenkiesrecht

Honderd jaar geleden werd een wet aangenomen dat ook de vrouwen in Nederland konden (en
moesten!) kiezen. Een jaar eerder gold dat al voor alle mannen. Interessant is het om te onderzoeken
welke consequenties deze wet had voor ons dorp Benthuizen. Het archief bevat een schat aan
gegevens over alle zaken die Benthuizen betreffen. De redactie dook in de (oude) boeken.
Door: Anneke Bregman-de Groot

Geschiedenis

Voordat we ons buigen over de (vrouwen-)
verkiezingen in Benthuizen even een stukje
geschiedenis. In de Nederlandse Grondwet stond
over actief kiesrecht vermeld: De leden der Tweede
Kamer worden in de kiesdistricten, waarin het Rijk
verdeeld wordt, gekozen door de meerderjarige
ingezetenen, Nederlanders, in het volle genot der
burgerlijke en burgerschapsregten(…).
In 1883 wilde arts en feminist Aletta Jacobs zich
op de kieslijst van Amsterdam laten zetten, zodat
zij ook kon stemmen bij verkiezingen. Dit verzoek
werd door het college van B&W afgewezen met de
woorden (..) adressante moge zich dan al beroepen
op de letter der Wet, volgens den Geest onzer
Staatsinstellingen is aan de vrouw geen kiesrecht of
stemrecht verleend. Jacobs’ beroep op de

rechter werd afgewezen, hetgeen in cassatie werd
bevestigd door de Hoge Raad.[1]
Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het
passief kiesrecht voor zowel vrouwen als mannen
ingevoerd. Maar het actief kiesrecht werd alleen
opengesteld voor mannen, zij het dat de Grondwet
het mogelijk maakte dat de wet het actief kiesrecht
ook voor vrouwen liet gelden. In 1918 werd Suze
Groeneweg voor de SDAP als eerste vrouw in de
Tweede Kamer gekozen.
In september 1918 werd een initiatiefwet
ingediend tot instelling van actief kiesrecht voor
vrouwen, die onder druk van de revolutionaire
bewegingen in Duitsland en ook in Nederland in
1919 werd aangenomen. De wet trad in werking
op 28 september 1919.[2] Vanaf deze datum heeft
Nederland dus het algemeen kiesrecht.

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was de raad een (h)echte mannenaangelegenheid. De vergadering verliep zo te zien onder het
genot van een goede sigaar. Op onderstaande foto het bezoek van Commissaris der Koningin mr. M. Klaasesz (naast Burgemeester
Steenbakker Morilyon Loijsen, zonder z’n bril op) aan de raad in 1964.

12 • BENTHUIZER TURFJES • september 2019

Bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 1922 konden alle vrouwen
in Nederland gebruikmaken van
het actieve kiesrecht. Daarmee
werd de Tweede Kamer voor
het eerst in de geschiedenis een
volksvertegenwoordiging, want
die was nu samengesteld op
basis van algemeen kiesrecht.
De partijen die zich zo lang
tegen het vrouwenkiesrecht
hadden verzet, de protestantse
en katholieke partijen, bleken
er groot profijt van te hebben.
Het algemeen kiesrecht voor
vrouwen en mannen werd met de
grondwetswijziging van 1922 in
de Grondwet opgenomen.

Benthuizen

In het jaar 1922 bevatte ons dorp
rond de duizend inwoners. Om te
mogen stemmen moest je 23 jaar
oud zijn. Dat betekende dat ongeveer 200 mannen
en vrouwen mochten stemmen. Zij hadden een
stemrecht maar ook een stemplicht! Als mensen niet
gingen stemmen konden zij een boete tegemoetzien.
Alleen gegronde redenen ontsloegen inwoners van
de stemplicht. In de archieven zijn daarom nog
briefjes terug te vinden waarop men aangaf waarom
men niet kon komen stemmen. (zie het briefje
van Cor van Reeuwijk waarop hij aangeeft door
werkzaamheden elders niet te kunnen stemmen).
Het dorp had toen nog maar één stembureau. Dat
was het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat,
tegenover de Hervormde Kerk.

Vrouwen

Hoewel de vrouwen nu ook mochten en moesten
kiezen betekende dat niet meteen een grote
verandering in de gemeenteraad van Benthuizen.
Tot ver na de oorlog vergaderden alleen de
mannen. Daarbij speelde ook de samenstelling
van ons dorp een rol. De confessionele partijen
waren ruim vertegenwoordigd. De AR, CHU,
(later opgegaan in het CDA met de KVP) en SGP
kregen de meeste zetels in de Benthuizer raad. En
vooral vrouwen van SGP en AR-huize waren tegen
het kiesrecht voor vrouwen. Bij iedere verkiezing
kreeg de burgemeester briefjes van ‘bezwaarde’
vrouwen waarop zij
schreven dat zij vanwege
‘gemoedsbezwaren’
niet wilden en konden
voldoen aan de
stemplicht. Of zij echt
de boete van 15 gulden
moesten betalen, die was
vastgesteld bij het niet
nakomen van deze plicht,
vermeldt de historie niet.
Wel is te zien dat het
aantal vrouwen dat niet
ging stemmen afnam.
In 1949 waren er 586
geregistreerde kiezers
en bleken 73 inwoners
niet te hebben gestemd,
waaronder veel vrouwen.
september 2019 • BENTHUIZER TURFJES • 13

1955: Willem Drees en Runsink op verkiezingsbijeenkomst in het Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat. Op de tweede rij onder
anderen Riet Hakkenbrak-Spruitenburg, Mevr. Runsink en Piet Hakkenbrak.

In 1958 hadden er 700 inwoners gestemd en
zijn in het register de namen van 8 vrouwen als
‘gemoedsbezwaard’ geregistreerd. Daarnaast waren

er nog wel opvallend veel ‘zieke’ vrouwen.
Ook de schoondochter van de SGP-wethouder Cor
van Gaalen ging in 1958 niet stemmen. Haar briefje,
medeondertekend door haar
zuster Christina, is terug te
vinden in het archief.
In 1970 werd de stemplicht
afgeschaft.

Partijen

In Benthuizen was het
‘persoonlijk element’, zoals een
krant dat verwoordde, lange
tijd van doorslaggevende
betekenis. Er werd niet zozeer
gelet op verkiezingsretoriek
of verkiezingsbeloften, maar
veel meer naar de persoon
gekeken. Landelijk gezien
veroverde de VVD in de jaren
vijftig weinig zetels. Maar
in Benthuizen had Jos. v/d
Eijk (een VVD-er die de lijst
‘Gemeente Belang’ aanvoerde)
genoeg steun om zijn zetel te
prolongeren.
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Er bestond ook een partij die ‘Arbeiders Belang’
heette. Stemde men bij de landelijke verkiezingen
PvdA, dan stemde men bij de gemeenteraadsverkiezingen in Benthuizen op ‘Arbeiders Belang’.
De SGP behield lang de meerderheidspositie.
Het vrouwenstandpunt speelde geen rol bij de
verkiezingen in Benthuizen. Er werd gekozen op de
kandidaat en niet zozeer op partijstandpunten.
De mannen vergaderden onder het genot van een
sigaar. Dat roken slecht was voor de gezondheid
was nog onbekend, zodat menige vergaderavond
gehuld was in dichte rook.

1969: Raadsvergaderingen werden goed bezocht.
Achter de raadstafel vlnr Wim Gommerse (SGP) ,
Piet de Vrij (Progressief Christelijk), Joost van der
Eijk (Gemeentebelangen), aan de overzijde op de
hoek A. Voorwinden (SGP) en R. Zonneveld (PVDA),
rechtsonder gedeeltelijk zichtbaar wethouder
A. van Noort (ARCHU).
Op de publieke tribune o.a. P.J. Kreft, W. Bazen,
M. Seijbel, N. Lowenstein, Mevr. Lowenstein,
N.M. Rensink, T. Kalisvaart, M.Pos, A. Olie,
M. Oudesluijs en A. Bregman.

september 2019 • BENTHUIZER TURFJES • 15

Belangstelling was er
voldoende. De publieke
tribune was menigmaal
tot de laatste plaats bezet.
Zeker de jaren zeventig was
een turbulente tijd voor de
Benthuizer gemeenteraad.

Vrouwen op de lijst

In ons dorp duurde het nog
wel even voordat er een vrouw
zelfs op de lijst kwam van
de verschillende politieke
partijen.
Pas in 1966 komen we voor het
eerst de naam van een vrouw
tegen op één van de lijsten.
Die van mevrouw De Goeje
(vrouw van de huisarts). Zij
was als derde geplaatst op de
lijst ‘Gemeentebelang’.
Maar vier jaar later, tijdens de
verkiezingen van 1970 zien we
meer vrouwen verschijnen.
De Prot. Chr. Groepering
(voorloper van het CDA) heeft
mevrouw L.J. van OostendeBeeftink als zevende op de

lijst staan. De VVD schuift
mevrouw Y. Lalleman-Elshout
naar voren (foto hier links).
Zij staat op de derde plaats.
Nummer 7 en nummer 3
op de kieslijst betekent niet
meteen dat de dames op een
verkiesbare plaats staan en
ze komen dan ook niet in de
raad. Maar door vertrek van
andere kandidaten wordt
Lalleman voorgedragen als
gemeenteraadslid. En in maart
1971 is de eerste vrouw in de
Benthuizense gemeenteraad
een feit.
In 1974 heeft de VVD
mevrouw Schulten op de
nummer 3 staan. En in 1978
komt de PvdA met 2 vrouwen
op de lijst: Mevrouw
Gazendam en mevrouw
Koper.
Dan gaat het hard. In de jaren
tachtig staan er op alle lijsten
een of meer vrouwen en zitten
zij ook in de gemeenteraad,
uitgezonderd de SGP.

Foto onder: 1977, raadsvergadering met een volle (en rumoerige) publiekstribune.
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Brandweerman in de vorige eeuw

Een brandweerman in hart en nieren vertelt. De HKB ging in gesprek met de heer J. (Janus) van
Leeuwen. Hoe was dat eigenlijk, brandweerman in de vorige eeuw?
Door Marjolijn v/d Haven-Verweij
Hij is al jaren met pensioen en dat betekent dat zijn
brandweertijd nog verder achter hem ligt. Bij de
brandweer mag je tot je 55e jaar meedoen en dan
moet je afscheid nemen. Als je commandant bent kun
je tot je 60e meedoen. Van Leeuwen denkt dat dit is
om risico’s te voorkomen. Als je ouder wordt kunnen
er gebreken onstaan, zoals bijvoorbeeld slechter
horen, waardoor je de commando’s niet (goed) hoort.
Tevens kunnen zich andere lichamelijke gebreken
voordoen en het is eveneens van belang dat iemand
geestelijk stabiel is. Want als brandweerman ben je
vaak niet met gezellige dingen bezig.
Meneer Van Leeuwen kwam bij de brandweer toen
deze nog niet zelfstandig te werk ging. Hij was
lid van de B.B. (Bescherming Bevolking). Deze
vrijwilligers blusten ook branden als die zich
voordeden. En daar werd terdege voor geoefend.
(In een eerder turfje is geschreven over de B.B. in
Benthuizen.) Elke week was er een trainingsavond
en dan kwamen ook de brandweertaken aan de
orde. De brandweer werd, toen de noodzaak voor
de B.B. langzamerhand afnam, zelfstandig.

Wat ging er toen anders dan tegenwoordig? De
start is nog hetzelfde. De vrouwen en mannen die
nu bij de brandweer gaan dienen, beginnen als
assistent. Daarna klim je eerst op tot brandwacht
2e klas, vervolgens wordt je brandwacht 1e klas.
En dan was er de mogelijkheid om nog verder
te studeren voor hoofdbrandwacht of ondercommandant en uiteindelijk tot commandant.
1958, de spiksplinternieuwe brandweerwagen voor de garage
naast het gemeentehuis. Klaar om uit te rukken!
Onder: avondoefening van de brandweer van Benthuizen in
datzelfde jaar met geheel links de geïnterviewde van dit artikel.
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Het corps is onder
verdeeld. Eén ploeg gaat
als eerste naar de brand
de ‘aanvalsploeg’. De
tweede ploeg zorgt dat er
water beschikbaar komt.
Intussen heeft een derde
ploeg het blusmateriaal
klaargezet zodat de
brandweermannen
kunnen blussen, zodra
daar het commando
voor wordt gegeven.
Allen zijn volkomen op
elkaar ingespeeld om zo
doeltreffend mogelijk te
kunnen handelen.
In het begin heeft Van
Leeuwen veel boven de
boeken gezeten want het
is niet alleen ‘de kraan
opendraaien en spuiten
maar’. Er gelden heel
veel regels en die behoor
je allemaal te weten. Je
moet bijvoorbeeld weten
wanneer er met water geblust wordt of met poeder
of schuim. En hoe ben je ‘veilig’ bezig. Dit was niet
vrijblijvend. Er werd grondig gecontroleerd of je
alles goed beheerste. En naast de theorie waren de
praktijkoefeningen van groot belang. Elke week
was er een vaste avond waarop allerlei oefeningen
werden gedaan.

Van Leeuwen werkte bij
Diephout op de boerderij.
Hij was ook wel eens ver
in het land aan het werk.
Er is weinig voorstellings
vermogen voor nodig om
te bedenken dat een oproep
dan de nodige tijd vroeg.
Uit het land, op de fiets,
(want met een auto reed je
zeker niet in naar je werk),
dan naar de garage, vlug
in het pak en op de wagen
mee naar de brand.
Het was een geweldige
verbetering toen de
‘pieper’ in gebruik werd
genomen. Dan ging er,
meteen na een melding
bij de centrale, een bericht
naar de brandweerman via
de pieper en kon hij zo snel
mogelijk in actie komen.
(De pieper was een soort
telefoon die alleen een
signaal gaf, een gesprek
was verder niet mogelijk d.m.v. dit apparaatje).

Brandweergarage

Toen die spuit werd vervangen door een
brandweerauto kwam er ook een brandweergarage.
Deze werd in jaren ’50 gebouwd naast het nieuwe
gemeentehuis. Die garage was zo ingericht
dat er ook de wekelijkse bijeenkomsten voor
Brandspuit
besprekingen, oefeningen etc. konden worden
Van Leeuwen is zijn loopbaan begonnen toen de
gehouden. Maar moest er vergaderd worden dan
brandspuit nog geparkeerd stond in de toren bij
week men uit naar café van Staalduinen.
de kerk. Bij brand werd deze aan een vrachtauto
Later werd de brandweergarage verplaatst naar
gekoppeld en vervolgens naar de brand gereden.
het Beelaertspark (bij het Groene Kruis gebouw) en
Misschien herinneren oudere Benthuizenaren zich
tegenwoordig is er een modern terrein met een riant
nog dat dit de taak van de heer Jan van Driel was.
gebouw aan de Bentwoudlaan in gebruik.
Maar wanneer Van Driel de auto uit de garage
Behalve in die garage werden er ook elders volop
reed met daaraan de brandspuit gekoppeld, kreeg
praktijkoefeningen gehouden. Vooral in leegstaande
men niet de indruk dat het erg urgent was! In
gebouwen werd er ‘levensecht’ geoefend. Men
de tijd van Van Leeuwen was tevens Ries de Vrij
kon zich onder andere bekwamen in brandblussen
vrijwilliger bij de brandweer. Ries was een ervaren
of bij de brandhaard met een blinddoek om naar
vrachtwagenchauffeur dus dat was al gauw
slachtoffers zoeken. Dat was geen kleinigheid want
‘1 + 1 = 2’. En voortaan reed Ries met de spuit!
je werd meteen getraind op zelfvertrouwen en
stabiliteit. Een brandweerman die in paniek raakt
Oproep
kan natuurlijk niet. Vaak werd er in het open veld
Niet alleen de brandspuit ging ouderwets naar de
geoefend. Bijvoorbeeld om een auto uit het water
brand, ook de oproep was van die tijd. Nu met de
halen. Of er was vuur gemaakt en werd er gecheckt
mobieltjes kunnen we het ons bijna niet voorstellen hoe snel die vuurhaard onder controle was. Allerlei
dat iemand naar de brandweerlieden ging, om te
oefeningen werden bedacht om als het nodig was
melden dat de komst van de brandweer gewenst was. snel en goed te kunnen handelen.
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Wedstrijden

Er werd helemaal enthousiast geoefend wanneer
er wedstrijden op het rooster stonden.
Zulke wedstrijden werden door professionele
brandweerlieden uitgezet dus dat was echt op hoog
niveau. Regelmatig deed ons corps mee aan die
wedstrijden en dat was natuurlijk erg spannend.
Er is niets mooier dan een wedstrijd te winnen of
zeker bij de eerste ploegen uit te komen. Als er een
prijs werd behaald dan werd dat vanzelfsprekend
gevierd; was het niet onderweg dan wel bij het
plaatselijke café Van Staalduinen.
“Het corps was een hechte groep,” vertelt meneer
Van Leeuwen. “Je wist wat je aan elkaar had en je
kon daardoor blindelings op elkaar vertrouwen.”
Er komt een brede grijns op zijn gezicht want zo
vertelt hij: “Omdat je wist wat je aan elkaar had,
kon je tijdens het oefenen wel eens wat met of
tegen elkaar uithalen. Ja, je begrijpt, de ernst was

op zo’n moment ver te zoeken, maar dat moest van
tijd tot tijd kunnen.” Daarom waren er, naast het
brandweerman oefenen, ook de gezellige momenten
met elkaar waarbij tevens de echtgenotes aanwezig
waren. Bijvoorbeeld een flinke barbecue, want een
brandweerman houdt wel van een vuurtje!
Veel grote branden heeft Van Leeuwen niet
meegemaakt. Als de dag van gisteren herinnert hij
zich wel dat de boerderij van de familie Steenwijk,
wonend aan de Dijk, is afgebrand. Al het geleerde
moest worden toegepast om te redden wat er te
redden viel, maar helaas was dat weinig. Ook de
brand bij de boerderij van Piet van de Eijk in de
Hogeveen was heftig. Toen hebben ze veel vee
moeten redden. Gelukkig is het woonhuis gespaard
gebleven. Dit is nog duidelijk te zien want er staat
een ‘moderne’ schuur achter een karakteristiek huis.
(Nu is daar het hoveniersbedrijf van de firma Van
der Spek gehuisvest).

Bijna alle onderscheidingen zijn reeds opgespeld door de Burgemeester.
We zien op de achterste rij: Jan de Peinder, Johannes de Vrij Joh.zn., Ries de Vrij, Janus van Leeuwen, Keres Havenaar, Rien Oudesluis
en op de voorste rij: Piet Gräper, Piet Havenaar, Burgemeester Keijzer, Joop van der Bijl, Klaas van Eeden Petersman, Piet Vermeulen,
Abraham Bregman en Simon Bakker.
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We wonen in een rustig dorp, maar toch zien of horen
we regelmatig de brandweer langskomen. Dan is er
niet altijd brand. Ze worden voor allerlei calamiteiten
opgeroepen. Soms moeten brandweerlieden personen
van de bovenverdieping van een huis halen via
een raam o.i.d. Een grote invloed heeft het verkeer,
bij menig verkeersongeluk wordt de brandweer
opgeroepen voor assistentie. Al deze activiteiten heeft
de heer van Leeuwen niet meer meegemaakt. “Wat de
mannen en vrouwen tegenwoordig allemaal op hun
bord krijgen als vrijwillige brandweer, is niet gering.”
Meer dan 25 jaar heeft hij zich met veel toewijding

ingezet maar hij zegt: “Je weet dat als je 55 bent
moet stoppen.” Hij is echt gestopt want zegt hij: “Er
veranderde veel en er zijn mensen aan het werk die
jij amper kent en als ze er zijn dan zijn ze meestal
aan het oefenen en dan zitten ze niet op een oude
brandweerman te wachten.”
We bekijken een foto waarbij een aantal brandweer
lieden onderscheidingen krijgen opgespeld door de
burgemeester. Heel veel brandweermannen die zich
toen voor ons hebben ingezet zijn intussen overleden.
“Ja, die tijd is ondertussen ver achter mij”, zegt hij,
terwijl we naar de foto kijken.

De grote boerderijbrand bij boer Jan Steenwijk in 1962, gezien vanaf de Slootweg.
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