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Historische Kring Benthuizen
van de voorzitter

Het jaar 2019 is bijna ten einde en wanneer we terugkijken 
kunnen we vaststellen dat het een buitengewoon mooi jaar 
voor de vereniging is geweest.
We hebben stilgestaan bij het 25 jaar bestaan van de 
Oudheidkamer ‘De Negen Turven’ en de Winkel van Sinkel, 
tegelijkertijd ook bij het 30-jarig bestaan van de Vereniging.
Met hulp van veel vrijwilligers en met fi nanciële steun 
van sponsoren en subsidiegevers hebben we onze 
tentoonstellings ruimte kunnen verbouwen en moderniseren.

Ook de vele activiteiten welke zijn georganiseerd waren 
een succes en tevreden kunnen we concluderen dat we een 
actieve, gezonde en levendige vereniging hebben.
Een vereniging welke de geschiedenis en de historie van 
Benthuizen en haar inwoners steeds onder de aandacht brengt.

En nu een periode van relatieve rust tijdens de Kerstdagen 
en de jaarwisseling. Met name het Kerstfeest is een feest van 
bezinning, van gezellig samenzijn en plannen maken voor 
2020, tot het overdenken van de gebeurtenissen in 2019, die 
voor iedereen heel speciaal en privé zijn.

Ik vond een mooi gedicht van Ipke Sipkes de Smit wat ik U 
graag aan het einde van het jaar wil meegeven.

Jan de Ruiter

Nog even
Nog even, dan is het weer

Kerstfeest.
oud en nieuw

we leven in de kortste dagen van 
het jaar

dagen waar we naar uitzien
omdat we weten en ervaren;

het is goed om bij elkaar te zijn

elkaars warmte te voelen
een stukje geborgenheid

wat zou het fijn zijn als over
heel de wereld het zó gevoeld werd

er worden zoveel vredesboodschappen
uitgesproken,

zoveel goeds aan wensen de wereld 
ingestuurd

en toch … laten we maar doen …
in het klein:

elkaar het beste wensen!
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Het jaar 2019 is alweer bijna ten einde. Wat gaan 
de jaren toch snel voorbij.  Gebeurtenissen van 
dertig of veertig jaar geleden, voor ons nog zo kort 
geleden, zijn al weer geschiedenis!
In dit nummer blikken we o.a.  terug op de bouw 
van de huizen in de Molenstraat. Slechts een rijtje 
huizen rest nog. De rest is alweer afgebroken.
En wie kent nog de schoenmakers De Vink, Vos, Van 
Reeuwijk, Groenendijk en Langeveld?
Mooi om even terug te kijken!
We kijken ook vooruit. Volgend jaar is de bevrijding 
75 jaar geleden. Daarbij hebben wij uw hulp nodig.  
Uw voorwerpen en ideeën zijn van harte welkom.

Niet alleen de Historische Kring van Benthuizen 
besteedt aandacht aan de bevrijding. Het Historisch 
Platform Alphen a/d Rijn, waarin alle historische 
verenigingen en hun kernen zijn vertegenwoordigd 
bruist van de ideeën en activiteiten. Wij houden u 
op de hoogte

Namens de redactie wensen wij u goede kerstdagen 
en een voorspoedig 2020.
Graag tot ziens op onze nieuwjaarsbijeenkomst!
(Kijk nog even bij de aanbiedingen van onze Winkel 
van Sinkel. Alle zaterdagen en woensdagmiddagen 
geopend.

Agenda
 30 november 2019  Opening van de expositie van 3 kunstenaars uit Benthuizen.

Deze expositie duurt tot 29 februari 2020.
 14 december 2019 De Winkel van Sinkel en de Oudheidkamer zijn vanaf deze datum in kerstsfeer.
 21 december 2019 Kerstinloop vanaf 10.00 – 17.00 uur.
 12 januari 2020  Nieuwjaarsbijeenkomst in ‘De Bron’ met een terugblik op 2019 met Thomasvaer 

en Pieternel en een powerpointpresentatie over Benthuizen in 1974.

Nieuwe leden:
  Mevr. M.T. van Dam-de Ruiter en Dhr. A. Uittenbroek (Zoetermeer); Fam. Van Dorp (Benthuizen); 

Mevr. I. Hoek-van Noort (Schoonhoven) en Mevr. J. Slootweg (Apeldoorn).

Nieuws uit de Winkel van Sinkel
Een meisje kwam de winkel binnen, legde 2 euro 50 op de toonbank 
en zei: “Ik wil graag voor 2 euro snoep kopen.” En ze koos 
allerlei lekkere dingen uit. “Nu heb je nog 50 cent over,” deelde de 

winkeljuffrouw mee. “Ja, dat weet ik wel,” zei het meisje, “dat is 
voor de winkel. Dan kunt u sparen, want ik wil dat deze winkel 
altijd blijft bestaan!” 

Nu in de aanbieding: Turfjes, fraai ingepakt 
(op kruiwagentje of sleetje) slechts € 2,25.
Verder te koop voor spotprijsjes: Spekkies, dropstaafjes, 
boterbabbelaars, zoethout, framboosjes, zuur stokken, 
honingballen, pepermuntballen, kaneelkussentjes, stroop-
soldaatjes en nog veel meer en zo lekker…

Nieuws uit de Winkel van Sinkel
Een meisje kwam de winkel binnen, legde 2 euro 50 op de toonbank 
en zei: “Ik wil graag voor 2 euro snoep kopen.” En ze koos 
allerlei lekkere dingen uit. “Nu heb je nog 50 cent over,” deelde de 

winkeljuffrouw mee. “Ja, dat weet ik wel,” zei het meisje, “dat is 
voor de winkel. Dan kunt u sparen, want ik wil dat deze winkel 
altijd blijft bestaan!” 
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Door Christien van Noort - ten Broek

Twintig jaar na Dinie’s logeerpartijen, kwamen 
Ineke, Maarten, Tiny en Jan (nu zestigers) ook 
regelmatig over de vloer bij tante Neeltje en oom 
Freek. Hun moeder Margaretha, Gre genoemd, was 
een jongere zus van Neeltje en Jacob (de vader van 
Dinie). Gre Merbis trouwde met Leen van Noort en 
woonde aan de Dorpsstraat in Benthuizen.
Door de week en in de vakanties waren de kinderen 
van Gre en Piet: Ineke, Maarten, Tiny en Jan dan 
ook vaak op de boerderij te vinden. Tante Neeltje 
woonde tenslotte vlakbij.

Freek Spijker 
Christien van Noort vertelt: ‘Ome Freek Spijker, de 

man van tante Neeltje was in die tijd een grote boer. 
Hij pachtte een flink stuk land en had ongeveer 
twintig koeien. In die jaren had een boer gemiddeld 
13 koeien. (Nu heeft een beetje boer gemiddeld zo’n 
130 koeien.).
In 1960 kwam Freek Spijker om het leven bij een 
ernstig auto-ongeluk. Neeltje, Freek en zus Gre 
waren op een verjaardag geweest. Freek bestuurde 
de auto. Op de terugweg werd de auto aangereden. 
Freek Spijker overleed ter plaatse, Neeltje werd naar 
het ziekenhuis vervoerd en Gre kwam met de schrik 
vrij. De verwondingen van Neeltje waren zo ernstig 
dat zij niet bij de begrafenis van haar man aanwezig 
kon zijn. Zij verbleef nog in het ziekenhuis.’  

Nog meer Neeltje
In het aprilnummer van het Benthuizer Turfje aan het begin van dit jaar stond een artikel: 
“Herinneringen aan Tante Neel.” Nichtje Dinie van Zanten vertelde haar belevenissen op de 
boerderij van de familie Spijker. Door dat verhaal werden ook bij andere neefjes en nichtjes de 
herinneringen weer levend. Die verhalen willen wij u niet onthouden.
Daarom deze keer: ‘Nog meer Neeltje’.

Schilderij van de boerderij van ome Freek en tante Neel aan de Slootweg (toen nog Zoeterwoude). Foto van het schilderij gemaakt door 
Willem Knop.
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Zondagse visite
Toen tante Neeltje weer thuis was 
bezochten Gre en Leen van Noort-
Merbis met hun kinderen haar iedere 
week. Christien van Noort: “Die 
zondagmiddagvisites aan Neeltje waren 
vaste prik.”
De familie Van Noort heeft zelfs een poos 
gewoond op de boerderij. Hun eigen huis 
aan de Dorpsstraat 66 werd toen ingrijpend 
verbouwd: van drie huizen werden het er 
twee.  

De zolder
Op de gigantische zolder, waar zo heerlijk 
gespeeld kon worden, stond een prachtige 
klassieke arrenslee, zo eentje waarmee je 
over de Russische toendra’s kon glijden. 
“Hoe Neeltje en Freek daaraan gekomen 
waren, hoe dat enorme ding op zolder 
is gehesen en waar hij gebleven is, geen 
idee…”
Eigenlijk waren het twee zolders, 
gescheiden door een muur waarin een 
schoorsteen zat. In de schoorsteen hingen 
worsten te drogen.
“In een hoek van de achterste zolder sliep 
oom Piet, een broer van Freek die ook 
op de boerderij woonde. Hij had er een 
ijzeren bed met spijlen, een kleedje en een 
nachtkastje. En dat was zijn slaapkamer/
hoek.
Op het nachtkastje stond een wekker die 
een hoop herrie maakte. De zolder van oom 
Piet was niet verwarmd maar de koeien uit 
de stal onder de zolder gaven natuurlijk 
heel wat warmte af.”
Op dezelfde zolder stond het hele 
hebben en houden uit de Dorpsstraat 
66 gedurende de periode dat de familie 
Van Noort er bivakkeerde. De kinderen sliepen 
op met stro gevulde matrassen. “Je hoorde daar 
goed het ritselen en ruisen van de blaadjes van 
de kastanjebomen naast de boerderij. De zwarte 
roetvlekken als schaduwen op de schoorsteen waren 
best eng in het schemerdonker van de zolder.”
Alle spullen werden, toen de verbouwing in de 
Dorpsstraat voltooid was, met paard en wagen 
teruggereden. 

De Plee
In de vijftiger jaren was de plee op de boerderij 
voorzien van wc-papier. Maar was het wc-papier 
op, dan moest je nog steeds krantenpapier 
gebruiken. En dat was geen pretje!

De duif boven de deur had ook nog een functie als 
CO2-melder. Bij een beetje teveel CO2 legt een duif al 
het loodje.

Suikeroom
Oom Piet werkte en woonde zijn hele leven op 
de boerderij. Op een dag in de zomer van 1972 
kwam hij niet thuis van het veld. Hij bleek in het 
weiland overleden te zijn. Oom Piet was een soort 
suikeroom. Tenminste voor de meisjes! Ineke en 
Tiny kregen van hem een gouden horloge. Maarten 
en Jan visten achter het net: zij kregen niets.
Behalve op zolder was het ook heerlijk spelen in de 
kelder. Vooral als die in de winter halfvol met water 
stond.

Tante Neeltje in de deuropening van de oude boerderij.
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Kippen
Het grasveld naast de boerderij maakte 20 jaar later 
plaats voor een enorme kippenren. Er was al gauw 
geen sprietje gras meer te bekennen. Het kippen 
slachten was een gruwelijke aangelegenheid. De 
betreffende kip werd bij zijn achterpoten gepakt 
en tegen de palen van de hooibarg doodgeslagen. 
Zonder kop fladderde het arme beest nog even 
over het erf. De kinderen mochten dan spelen met 
de poten, die je zo leuk kon laten 
klauwen als je aan een pees trok….
Achter de boerderij had je de 
Vaart. In de winter liepen de 
kinderen Van Noort, toen ze 
op de boerderij woonden, over 
het bevroren water naar school. 
Christien van Noort: “In de zomer 
kon je met een roestige roeiboot 
piepend naar het weiland aan de 
overkant van Het Wijde Gat varen.
In die tijd, toen een weiland nog 
een weiland was vol bloemen en 
vlinders hoefde je er maar even 
in te gaan zitten en had je zo een 
vlinder te pakken om in een glazen 
potje mee naar huis te nemen.” 
Achter op het erf lag een 
mest vaalt. Die ging op een 
verraderlijke manier over in een 
drassig rietgebied. Dat was voor 
de kinderen verboden terrein, 
wat het juist weer aantrekkelijk 
maakte!

Tante Neeltje
Tante Neeltje kon in haar donkere 
keuken heerlijk eieren bakken. “Ach, 
die geur… zo lekker!
Het zilveren bestek ontnam je echter 
al je eetlust.
Op een zeker moment raakte 
tante Neeltje bevriend met Annie 
Leenderts die ooit enige tijd de 
rol van Saartje speelde uit de tv- 
serie Swiebertje. Annie Leenderts 
verzamelde antiek en kreeg en kocht 
heel wat spullen van Neeltje. Ze 
hebben heel lang contact gehouden.”

Neeltje, zoals ze het liefst genoemd 
werd (zelf ondertekende ze haar 
briefkaarten met ‘Neels’) had alleen 
maar lagere school. Haar enorme 
kennis over van alles en nog wat 
sprokkelde ze bijeen door het 
oplossen van kruiswoordpuzzels en 

het maken van cryptogrammen.

Zo’n 55 jaar geleden werd de boerderij op Slootweg 
1 verkocht en daarna gesloopt. Neeltje ging wonen 
in de nieuwe bungalow ernaast. Neefje Jan mocht 
de eerste steen leggen. 

Neeltje overleed op 29 november 1993. 
Zij werd 91 jaar.

Eerste steenlegging door Jan van Noort Lz. voor de nieuwbouw van de bungalow van 
zijn tante Neel Spijker - Merbis (1990).

De familie Merbis tijdens een verjaardagsfeest.
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Door Anneke Bregman-de Groot

Beeldhouwer
Het kunstwerk “Eenhoorn op sokkel” is van 
kunstenaar W. Doorschot.  Willem C. Doorschodt 
is op 5 augustus 1938 in Amsterdam geboren. 
Tegenwoordig is hij beter bekend als Wim van 
Doorschodt. (Van) Doorschodt heeft in verschillende 
steden sculpturale sporen nagelaten. Zijn beelden 
zijn uitgevoerd in steen of 
beton. 
(Van) Doorschodt was 
beeldhouwer in hart 
en nieren. Hij werd 
gefascineerd door 
zaadbollen, kalebassen, 
pompoenen, bloembollen 
en andere groeivormen.  
In zijn abstracte 
vormentaal liet hij een 
duidelijke voorkeur voor 
gesloten vormen, eenvoud 
en vereenvoudiging 
zien. Daarnaast speelden 
gevoelsmatige aspecten 
een belangrijke rol. Zijn 
beelden nodigen uit tot 
aanraken.
In 1965 deed de toen nog 
Wim Doorschodt mee aan 
een groepsexpositie die in 
’t Voorhuys in Emmeloord 
gehouden werd.  
In september 1968 vertrok hij voor een jaar naar 
Zweden om een grote expositie voor te bereiden 
die in het voorjaar van 1969 in Kalmar gehouden 
werd.

Sieradenontwerper
Na 13 jaar als beeldhouwer in Giethoorn werkzaam 
geweest te zijn besloot (Van) Doorschodt zich te 
gaan toeleggen op het ontwerpen en maken van 
sieraden. Wim van Doorschodt runde jarenlang 
een galerie in Zwolle. Na zijn scheiding woonde 
en werkte Van Doorschodt in het voormalig Lloyd 
Hotel op het Lloyd-complex aan de Oostelijke 
Handelskade in Amsterdam. In juni 2008 overleed 
Wim van Doorschodt op 70-jarige leeftijd.

De sculptuur van de Eenhoorn is in juni 1975 bij het 
gemeentehuis van Benthuizen geplaatst. Later werd 
het beeld verplaatst naar de Koningin Julianastraat 
16B, naast het kerkgebouw van de Oud Ger. 
Gemeente. Het beeld is in uitleen aan de gemeente 
gegeven in het kader van de Beeldende Kunstenaars 
Regeling.

Er zijn wat andere kunstwerken te vinden vooral in 
de Flevopolder en omgeving Zwolle.
In Zwolle vind je de kunstwerken “Mythe” (1966), 
“Lente” (1973) en “Groeivorm” (1978) die hij voor 
de stad maakte. In Flevoland staan de kunstwerken 
“Onderduikersbank” (1967) en “Stam” (1982) 
in Emmeloord en in Ens, “Fontein” (1971). Het 
kunstwerk “Lente” is in opdracht van de gemeente 
Zwolle gemaakt in het kader van de toenmalige 
BKR, een sociale regeling in Nederland, waardoor 
kunstenaars tussen 1956 en 1987 in ruil voor hun 
diensten of kunstwerken een inkomen konden 
krijgen. 

Met dank aan: Archief Gemeente Alphen a/d Rijn

Kunst in Benthuizen (4)
We gaan weer verder op onze kunstwandeling door Benthuizen. Deze keer stoppen wij bij het 
gezondheidscentrum aan de Julianastraat. Daar staat een betonnen sculptuur. De meeste voorbij
gangers vinden het op een ‘soort olifant’ lijken. Maar de officiële naam is: “Eenhoorn op sokkel”. 
Laten we het eens van dichtbij bekijken.
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Door Anneke Bregman-de Groot

De jaren na de oorlog waren voor de meeste mensen 
niet gemakkelijk. De oorlogsjaren lagen nog vers 
in het geheugen en de tijd werd gekenmerkt 
door wederopbouw, maar ook door schaarste en 
armoede. Iedereen moest hard werken voor zijn 
geld.
De Nederlandse overheid maakte de burgers 
duidelijk dat spaarzaamheid en soberheid op zijn 
plaats was. De loonpolitiek was er ook op gericht de 
consumptie te ontmoedigen. Huisraad, kleding en 
schoenen werden eindeloos opgelapt. 
Voor het oplappen van schoenen was de 
schoenmaker nodig. En in ons dorp kon je kiezen.
Ging je naar Jan de Vink en later Pleun van 
Reeuwijk, Arie Langeveld, Bram Groenendijk of 

toch naar Jacobus Vos? De prijzen zullen niet veel 
hebben uitgemaakt. Het was vaak een kwestie van 
‘gunnen’. 

Jan de Vink en Pleun van Reeuwijk
Jan de Vink komt uit een geslacht van schoenmakers 
en zadelmakers. De familie De Vink komt 
oorspronkelijk uit Boskoop. Daar was grootvader 
Abraham de Vink schoenmaker en zadelmaker. De 
vader van Jan de Vink kwam waarschijnlijk in 1875 
naar Benthuizen als schoenmaker en zadelmaker. 
De toevoeging zadelmaker was belangrijk in ons 
dorp. Had een boer een zadel of ander gerei nodig 
voor zijn paarden was Jan de Vink of zijn vader 
Gerrit degene die deze opdracht uitvoerde. 

Schoenmakers in Benthuizen
Als je schoenen kapot zijn, kun je die niet in Benthuizen laten repareren. Een schoenhersteller is 
niet te vinden. Dat was vroeger wel anders. In de jaren vijftig waren er zelfs vier schoenmakers in 
ons dorp. We duiken in de plaatselijke historie van de schoenmakers.

Drie generaties schoenmaker: op de achterste rij links Gerrit Vink, daarnaast Jan Vink en rechts opvolger Pleun van Reeuwijk.
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Voor spruitentelers maakte Jan de Vink hand-
gemaakte schoenen. De heer L. Snoep vertelde al 
eens in een eerder Turfje dat dit speciale schoenen 
waren met een kap over de vetergaten “om je voeten 
te beschermen tegen afdruipend regenwater.” 
Het woonhuis en de werkplaats hadden Dorpsstraat 
55 als huisnummer. Het voorste huis stond gelijk 
aan de Dorpsstraat, daarachter was een steeg met 
nog een paar huizen. De werkplaats van De Vink 
was in het huis aan de Dorpsstraat. Makkelijk voor 
de klanten en voor de schoenmaker was er tussen 
het werken door nog wat te zien op straat.

Jan de Vink trouwde in 1907 met Trijntje van der 
Kooij. Hun huwelijk zo gelukkig begonnen kende 
veel verdriet. Uit de genealogische gegevens blijkt 
dat Jan en Trijntje 4 kinderen kregen waarvan er 
drie, een dag oud werden (in 1908, 1909 en 1910). In 
1918 kregen zij opnieuw een zoontje, Gerrit. Maar 
dit jongetje werd slechts zeven weken oud! 
Een zuster van Jan de Vink trouwde met Aart van 
Reeuwijk en woonde op de Zegwaartseweg.  Zij 
overleed op 36-jarige leeftijd tijdens de geboorte 
van haar vijfde kind. Haar man bleef achter met vijf 
kleine kinderen. De oudste, Pleun, was acht jaar. 

Het jongste jongetje overleed 
drie maanden later. Zoontje 
Cor woonde vanafzijn tweede 
jaar bij het echtpaar Vink. En al 
zal Cor veel in de werkplaats 
zijn geweest, schoenmaker 
werd hij niet.  Zijn oudste broer 
Pleun had meer hart voor het 
schoenmakersvak. Hij nam later 
de schoenmakerij van zijn oom 
over. Jan de Vink overleed in 
1947. Zijn neef Pleun in 1990.

Arie Langeveld
Middenin het dorp stond 
het ‘Oude Klooster’. Daarin 
had Floor Brouwer zijn 
kruidenierswinkeltje. Toen 
Brouwer verhuisde naar de 
oude boerderij van Van der Eijk 
verderop in de Dorpsstraat, 
begon Arie Langeveld in het 
oude winkeltje zijn schoen-
makerij. Samen met zijn vrouw 
Leentje Verhoef. 
De naam Langeveld werd 
niet vaak gebruikt. Meestal 
werd de schoenmaker Arie 
‘Prik’ genoemd. Dit omdat een 
schoenmaker eerst gaatjes in 
de zool prikte om deze vast 
te naaien aan de schoen. Deze 
naam was echter zo ingeburgerd 
dat velen niet eens meer de 
echte familienaam kenden van 
Langeveld. En toen een nieuwe 
meester een keer schoenen ter 
herstellen aanbood, vroeg hij 
heel onschuldig of “meneer Prik 
daar wel tijd voor had.” 

Schoenmaker Arie Langeveld sr. 

(1896-1979).
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Na de oorlog waren de schoenen nog lang op de 
bon. Als je genoeg bonnen had, konden er een paar 
schoenen gekocht worden. Ook bij schoenmaker 
Langeveld. Eén van de kamerramen diende als 
etalage. Het raam was echter in de oorlog zwaar 
beschadigd en had aan de onderkant een grote kier. 
Het was niet groot genoeg om schoenen te pakken, 
maar wel ruim genoeg om een vogeltje naar binnen 
te laten vliegen. En dat deed de opgroeiende jeugd 
met veel plezier. Die ondeugende jongens stonden 
dan van een afstandje te kijken hoe de schoenmaker 
het vogeltje moest vangen.*
Om alleen van de schoenmakerij te leven zal niet 
riant zijn geweest. Daarom verhuurde Langeveld 
ook Hoover wasmachines. Regelmatig zag je hem 
dan lopend met 2 wasmachines  op de fiets door 
het dorp gaan. Een machine op de bagagedrager, de 
andere op het stuur om de machines af te leveren.
De verhuur was niet eenvoudig. De vrouwen 
huurden de machines per uur. Soms duurde de was 
langer dan gepland met het gevolg dat de volgende 
huisvrouw dan pas veel later haar huurmachine 
kreeg. En Langeveld de boze huisvrouw op zijn dak!

* Eén van die ondeugende jongens was Marcus Pos.

Jac.Vos
Met de komst van Vos als schoenmaker begon de 
vooruitgang. Vos begon op de Dijk met zijn werk. 
Voor in het huis was de winkel. Hij had moderne 
machines en verkocht niet alleen schoenveters en 
schoenpoets, maar ook schoenen voor het hele 
gezin. Aan de muur buiten hing een moderne 
kousenautomaat. En toen BSC was opgericht ook 
voetbalschoenen.
Vos had zijn opleiding gehad op Effatha (een 
opleidingsinstituut voor doven) en was een echte 
zakenman. Toen later plannen werden gemaakt 
voor een winkelcentrum was Vos een van de eersten 
die belangstelling toonde. Zijn winkel was ook als 
eerste gereed op het Willem-Alexanderplein. De 
commissaris van de Koningin mr. Klaassesz opende 
het winkelcentrum en in de winkel van schoenwinkel 
Vos kreeg hij als dank pantoffels aangemeten. 
Evenals zijn vrouw. Tevens werd er als herinnering 
een schoenlepel met inscriptie aangeboden
Vos reed in een DAF, die hij gebruikte om 
gerepareerde schoenen bij de klanten te bezorgen. 
Soms wist hij niet zeker of hij de motor van zijn auto 
had uitgezet. Dan legde hij even zijn hand op de 
motorkap.

1968, opening winkelcentrum ‘De Korf’ op het Prins Willem Alexanderplein. De eerste winkel die geopend werd was de schoenwinkel 
van Kobus Vos.
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Bram Groenendijk
Hoewel de schoenmakerij eigenlijk op Zoetermeers 
grondgebied stond hoorde schoenmaker 
Groenendijk toch echt bij Benthuizen. Bram was 
als kind ziekelijk en zijn 
moeder maakte zich zorgen 
hoe dat moest als Bram bij 
de boer moest gaan werken. 
Gelukkig hoefde hij niet 
naar het land, maar kreeg hij 
een baantje bij schoenmaker 
De Bruin in Zoetermeer. 
Na enige jaren in de leer 
geweest te zijn begon hij voor 
zichzelf. Naast het huis aan 
de Zegwaartseweg kwam 
een klein stenen schuurtje. 
Dat werd het domein van 
Bram. Heel veel schoenen 
zijn door zijn handen gegaan. 
En hij is ook lang nog de 
enige schoenmaker geweest 
in Benthuizen. 

De tijden veranderden. Met alleen schoenen maken 
kon je je brood niet meer verdienen. Groenendijk 
ging met pensioen. En nu horen schoenmakers in 
Benthuizen tot de historie van ons dorp.

Tijdens het bezoek in december 1968 aan Winkelcentrum ‘De Korf’ bezoekt de Commissaris der Koningin met zijn echtgenote het 
schoenenmagazijn van de heer Jac. Vos. Tot grote hilariteit van de aanwezigen krijgt de Commissaris een paar pantoffels aangeboden, 
waarvan hier wordt onderzocht of dit nu wel de juiste maat is.

Hier woonde schoenmaker Bram Groenendijk aan de Zegwaartseweg. Links zijn werkplaatsje.
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De huizen in de Molenstraat
De roep om woningen is al heel oud. Ook in Benthuizen. Zeker aan het begin van de 20e eeuw 
groeide het aantal dorpelingen en waren er te weinig huizen. In 1915 werd begonnen met de bouw 
van woningen in het Beelaertspark. Dat waren er niet genoeg. Daarom kwamen er tien jaar later 
nieuwe huizen bij de molen. In de volksmond de ‘rode pannenbuurt’ genoemd.

Door Anneke Bregman-de Groot

Burgemeester Verheul had zich zeer ingespannen 
om het woningbestand te verbeteren en te 
vermeerderen. Mede door hem werd daarom 
een woningbouwvereniging opgericht. De eerste 
huizen die voor  de woningbouwvereniging werden 
gebouwd in 1918 stonden in het Beelaertspark. 
Niet dat er een Benthuizenaar was die het park zo 
noemde. In de volksmond waren het de huizen in 
de ‘kikkerbuurt’.  De vijver werd namelijk bevolkt 
door vele kikkers en die kwaakten wat af!

Maar genoeg woningen waren er nog steeds niet. 
Daarom werd het plan opgevat ook in een ander deel 
van het dorp te gaan bouwen. De grond hiervoor 
werd gevonden rond de molen. Daarom noemde men 
de straat waaraan de huizen stonden… ‘Molenstraat’. 

De huizen in de Molenstraat werden ontworpen 
door architect Dekker. De familie Dekker had 
talent voor (bouw)techniek. Vader Dekker had een 
houtzagerij en was aannemer en molenbouwer. 
Zijn zoon Adriaan werd bekend door een 
uitvinding, het zogenaamde ‘verdekkeren’ van 
molens. Door deze aanpassing aan de wieken 
konden molens ook bij weinig wind draaien. 
Zoon Leendert was gemeenteopzichter in 
Benthuizen en heeft een aantal woningen in de 
Molenstraat ontworpen. Een andere zoon, Jan 
Dekker was de bekendste van de familie. Vele 
huizen in Zoetermeer en Hazerswoude zijn 
door hem ontworpen. Vooral in Zoetermeer en 
Hazerswoude zijn nog veel huizen van zijn hand te 
bewonderen. 

Molenstraat met op de achtergrond de molen (zonder wieken).
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Leendert Dekker had als gemeenteopzichter 
in ons dorp een vooraanstaande positie. Dus 
toen er genoeg geld was gegenereerd en grond 
aangekocht, was Dekker de aangewezen persoon 
om een ontwerp te tekenen van de huizen in het 
Molenkwartier. Jan was in aanraking gekomen 
met de opvattingen van Granpe Molière van de 
Technische Hogeschool te Delft (de zgn. Delftse 
School bouwstijl).  Leendert Dekker volgde zijn 
voorbeeld. Zodat er ook in de Molenstraat een 
aantal huizen volgens de Delftse School zijn 
ontworpen. 

Molenkwartier
De huizen in het Molenkwartier zoals het nieuwe 
wijkje officieel werd genoemd werden in fasen 
gebouwd. In 1928 werd begonnen met de bouw. 
De eerste huizen stonden tegenover de molen, 
veel later De Barm genoemd. Deze huizen hadden 
een grote tuin. Die was dan ook zeer geschikt als 

groentetuin. De naam ‘Rooie pannenbuurt’ gaat 
over de dakbedekking. Volgens de beschrijving 
werden de dakvlakken bedekt met ‘Tuiles du Nord’  
dakpannen. Dat zijn rode dakpannen. Bij een latere 
renovatie zijn ze vervangen door ‘saaie’ grijze 
pannen.
Een voordeur was er niet. Je ging gewoon achterom. 
Er was wel een keuken, maar nog geen aanrecht met 
gootsteen. De kraan was in de schuur. Daar werd 
meestal ook gekookt, op petroleumstellen. Naast 
de woonkamer bevond zich de ouderslaapkamer. 
Boven was de zolder. Pas later werden er kamertjes 
aangebracht. 

Drie jaar later kwam er meer bebouwing. En in 1949 
werd het wijkje uitgebreid met nog vier woningen. 
Deze huizen waren alweer wat luxer. De keuken 
had toen al een echte aanrecht. En de kraan zat nu 
binnen. Zes jaar later was de Molenstraat helemaal 
vol. 

Aan de rechterkant vier huizen in de Molenstraat, ontworpen door Jan Dekker in de Delftse stijl.
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Huur
De woningen waren 
in het bezit van de 
woningbouw vereniging 
‘Algemeen Belang’. De 
wekelijkse huurprijs 
was vastgesteld op drie 
gulden. Twee huizen 
waren groter, die 
betaalden dan ook twee 
kwartjes meer.
Marcus Pos (grootvader 
van onze redacteur) 
was secretaris/
penningmeester van de 
woningbouw vereniging. 
Hij haalde de huur op. 
Toen hij na de oorlog 
ander werk kreeg nam 
zijn kleinzoon dit werk 
over. 

Marcus: “Op maandagmorgen ging ik dan op pad. 
Het geld moest soms overal vandaan komen. 
Het was natuurlijk een erg arme tijd. De meeste 
mensen konden de huur maar net betalen. Het 
gebeurde ook wel dat ik maar de helft kreeg. De 
bewoners beloofden dat ze de volgende week de rest 
bij zouden leggen.” 
Later nam Dirk van Soest dit baantje over en ging 
hij op zaterdagmorgen de huur ophalen. 

Bekende namen
Een van de eerste bewoners waren de familie 
Blijleven en Olie. Later kwamen de families 
Bregman en Van Puffelen. Het was een gezellige 
buurt met fi jne buren. 
De huizen aan de ‘achterkant’ van de Barm kwamen 
in 1947 gereed. 
Veel Benthuizenaren keken daarnaar uit en 
hoopten dat zij in die mooie woningen mochten 
wonen. Deze huizen waren namelijk ontworpen 
naar de ‘Delftse School’. Mooie ramen en een fraaie 
dakkapel. Eén van de gelukkigen was de familie 
Pos. Jaap en Tannetje Pos - Bregman woonden 
toen nog in een klein huisje van bakker Van der 
Heijden. Dat huisje  was absoluut niet berekend op 
een groot gezin. Daarbij was de bakker niet zo’n 
groot voorstander van fatsoenlijk onderhoud. Het 
huis was zo nat dat dochter Sina er astma opliep. 

Afbraak in de Molenstraat.

Abraham Blijleven (geb. 1908) ~ Elizabeth Havenaar (geb. 1910).
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Van de twee bedstedes was er slechts één te 
gebruiken als slaapplaats. De ander stond onder 
water! Daarom sliep oudste zoon Marcus bij zijn 
grootouders aan de ‘Hoek’ en dochter Sina bij opoe 
Bregman. 
Doordat het huis in de Molenstraat aan de familie 
werd toegewezen kon het gezin weer bij elkaar 
onder één dak wonen. 
Naast de familie Pos woonde Maarten Klomp 
met zijn vrouw. Zij emigreerden naar Australië 
en dat betekende dat er plaats kwam voor Rien 
Bregman en zijn vrouw Koosje Dorst. Met vijf 
kinderen verhuisden zij uit een donkere steeg (bij 
Schellingerhout) naar een licht huis. 
Tannetje Pos - Bregman heeft, totdat de huizen 
werden afgebroken, in de Molenstraat gewoond. 
Meer dan zestig jaar!

Renovatie
Natuurlijk is er door de jaren heen gerenoveerd 
en verbouwd. Niet dat de bewoners er altijd blij 
mee waren. De vooroorlogse woningen waren niet 
onderheid waardoor men een knikkerputje kon 
maken in de hoek van de kamer, waar de knikkers 
dan vanzelf inrolden. En de bewoners maakten ook 
de aanmerking dat de soep over de rand van het 
bord liep. Daarom werd besloten om nieuwe vloeren 
in de woonkamers aan te brengen. 
In 1979 en 1981 woonden de gezinnen in andere 
huizen in het dorp tijdens een grootscheepse 
verbouwing. Er kwamen nieuwe keukens, douches 
en andere voorzieningen.
Nu is dat allemaal verdwenen. Er rest nog een 
rij oude woningen in de Molenstraat. Ook de 
woningen van Dekker zijn al lang verleden tijd. 

Foto van12 januari 2010, genomen vanaf de molen,
na de afbraak van de Barm en de Molenstraat.
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Op de voorgrond de grote moestuinen van de huizen aan de Barm.


