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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

Dit is de laatste uitgave van het ‘Benthuizer Turfje’ van dit 
jaar en tegelijkertijd sluiten we het jaar 2020 af. 
Een jaar waarin we vanaf maart geen enkele activiteit hebben 
kunnen doen, de Oudheidkamer en de Winkel van Sinkel zijn 
gesloten en bijna alle andere activiteiten zijn geannuleerd.
Het nog steeds rondwarende COVID-virus is hiervan de 
oorzaak en de maatregelen welke zijn genomen hebben als 
doel de besmetting het land uit te krijgen en ter bescherming 
van onze gezondheid. 
Om als bestuur toch nog enige verbinding met onze leden te 
hebben, communiceren we meer digitaal. 
Gelukkig hebben we nog wel de uitreiking van de Koninklijke 
Onderscheidingen aan Margo en Marcus Pos kunnen 
organiseren. Verder is onze medewerking aan het door Plus 
Verheul uitgegeven plaatjes boek ‘Benthuizen, hoe het vroeger 
was …’ een geweldig succes geworden, het ruilen van plaatjes 
om het boek vol te krijgen was een waardevolle bijdrage om 
het gebrek aan sociale contacten in deze moeilijke periode te 
verminderen. 
Dankbaar zijn we aan Plus Verheul en aan Hijdra voor hun 
medewerking om de verkoop van het snoep en cadeaus 
vanuit de Winkel van Sinkel via hun winkels te kunnen doen. 
Ook onze Algemene Ledenvergadering in het voorjaar en de 
geplande Ledenavond in het najaar konden niet doorgaan. 
Het bestuur denkt nog na over de wijze waarop we de 
jaarstukken over 2019 aan de leden kunnen voorleggen. Dit 
geldt ook voor concrete plannen en activiteiten in 2021. Het is 
niet te voorspellen wat mogelijk is en binnen welke termijn.  
Het bestuur houdt maandelijks de vinger aan de pols en wij 
bespreken wat mogelijk is. 
Het was voor U allen (voor een ieder op verschillende wijze) 
een moeilijk jaar en we hopen dat het komend jaar ons 
weer terug brengt naar ‘normaal’ en wellicht komt het oude 
‘normaal’ wel niet meer terug en moeten we onze levensstijl 
aanpassen. We blijven positief en met z’n allen gaan we deze 
moeilijke periode overwinnen.

 
Namens het bestuur wens ik U mooie Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling.

Kerstmis is 
liefde in een wereld van vrede 

Kerstmis belooft 
steeds opnieuw dat het morgen beter wordt 

 
Wat ik je wens is 

een nieuw jaar vol goede moed 
een hoofd vol vertrouwen 
veel liefde van de jouwen 

laat het oude jaar maar gaan 
en ga er vol vertrouwen tegenaan
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Enige tijd geleden vroeg iemand of het moeilijk 
was om het ‘Benthuizer Turfje’ te vullen met 
verhalen. Daar kan de redactie volmondig ‘nee’ 
op antwoorden.  
En dat kunt u in deze uitgave ook weer zien.
U vindt een verhaal over de handelsonderneming 
van J. Verheul. Wie weet nog van de ‘Hocus Pocus’ 
fabriek van Jan Verheul? Deze onderneming 
werd gestart in de oorlog. Met de goederen die 
ontwikkeld werden kon het oorlogsvoedsel 
smakelijk worden gemaakt. En passant wordt ook 
nog vermeld hoe Jan na opgepakt te zijn bij een 
razzia weer thuiskwam! Een spannend oorlogs-
verhaal.
Het tweede deel over het verzetsverleden van agent 
Sluurman wordt beschreven. En u leest over de 
Hervormde pastorie op de hoek Dorpsstraat/Alb. 
Schweitzerlaan. Natuurlijk kunt u ook lezen over 
ons vrijwilligers-echtpaar Marcus en Margo Pos. Als 
‘super’-vrijwilliger, zoals de voorzitter ze noemde, 

hebben zij hun koninklijke onderscheiding meer dan 
verdiend!
Worden de Turfjes gelezen? Zeker wel. In het 
septembernummer 2020 had ik geschreven over 
schoolmeester Jan Halewijn (monumentendag2020). 
In dat artikel staat dat Halewijn in 1811 voorgoed uit 
zijn betrekking was ontslagen vanwege dronken-
schap. Maar dat was niet het hele verhaal over hem. 
Wim van der Knaap (een verre kleinzoon ) attendeerde 
mij erop. Want Halewijn monstert aan op een schip 
en komt na 8 jaar gelouterd weer terug naar zijn 
vrouw en kinderen in Benthuizen.
Hoe het verder gaat moet u maar eens lezen in een 
van de oude Turfjes (maart 2001). Als u die niet 
meer heeft kunt onze website raadplegen voor de 
oude nummers. Misschien een goed idee voor deze 
donkere dagen aan het eind van het jaar.

Namens de redactie wensen wij u goede Kerstdagen 
en een gezond 2021.

Herinneringen 
aan de schoolreis naar de ‘Straat Freetown’
De plaatjes uit het boek “Benthuizen, hoe het 
vroeger was” hebben vele herinneringen naar boven 
gehaald en verrassende reacties opgeleverd.  
Op pagina 31 is een grote foto geplaatst van het 
schip ‘Straat Freetown’. Een klas van de Openbare 
School had dit schip geadopteerd en kreeg nog 
jarenlang post van deze boot. 
Over deze boot kregen wij een mail van de 
hoofdredacteur van de ‘RIL-Post’, de heer Van 
Twillert. Hij stuurde een artikel mee uit het blad 
voor oud-personeel waarin beschreven staat dat
“Deze schepen zoals de ‘Straat Freetown’ in 
Holland werden gebouwd om daarna te worden 
ingezet voor de pakketvaart in onder andere Azië  
en niet meer terugkwamen in Holland. Hollandse 
stuurlieden en scheepswerktuigkundigen, gingen 
voor jaren van huis. O.g. voor twee jaar. Later, als 
getrouwde, voor slechts 6 maanden. 
De Maatschappij was op één na de grootste van 
Nederland met ca. 70 schepen.”
Van Twillert hoopt dat er bij de verzamelaars 
herinneringen loskomen over het schip en/of 

over de adoptie. “Dat moet toch wel een aardig 
verhaal opleveren.  Zowel voor de Historishe Kring 
Benthuizen als voor de RIL-Post.” 
Zijn er nog leerlingen die zich deze schoolreis 
kunnen herinneren? Graag willen wij uw verhaal 
horen. Misschien heeft een van de leerlingen nog 
een brief bewaard uit die tijd. Of weet iemand nog 
dat er brieven vanaf het schip op school werden 
voorgelezen. 
Neem contact op met Miel Bregman (bregman.am@
gmail.com). Dan kunnen we u in een volgend Turfje 
misschien meer vertellen over dit schip.

Agenda Door het coronavirus zijn alle activiteiten stilgelegd.

Nieuwe leden  Dhr. S. Leune, mevr. M. Overmeer, dhr. W. van der Heuvel, dhr. E. Mallee, dhr. P. d‘Anjou,
  mevr. A.van der Meer, dhr. H. Spaapen en mevr. E van Winden, allen uit  Benthuizen; 

mevr. A.J.J Bol-Sluurman uit Alphen aan den Rijn en dhr. C. Hek uit Waddinxveen.
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Ging het eerste artikel (Benthuizer Turfjes september 
2020) over de ‘vergeten’ rol van mijn vader, 
politieagent Sluurman, in de BS van Benthuizen, dit 
stuk vertelt over zijn verzetsactiviteiten en andere 
herinneringen aan Benthuizen. De verhalen van 
mijn moeder zijn hierbij mijn belangrijkste bron. 
Toen ze 90 jaar werd kreeg ze haar levensverhaal 
in boekvorm cadeau, waarvoor ik haar uitgebreid 
had geïnterviewd. Aanvullende informatie kreeg 
ik van wijlen de heren Joseph Kentgens en Wim 
Olivier, bekende verzetsmensen uit Zoetermeer, die 
voor hun verzetswerk zijn onderscheiden. In tegen-
stelling tot Kentgens heb ik Olivier nooit ontmoet, 
maar meerdere keren telefonisch gesproken. Ook 
herinnert mijn oudste zus zich nog veel uit die tijd. 

Het leven in Benthuizen tijdens de oorlog 
Mijn moeder vertelde hoe zij de oorlog in 
Benthuizen beleefd heeft. Ondermeer over de vele 
mensen die vanuit de stad eten kwamen halen, de 
schaarste, de bonnen, de eindeloos overkomende 
vliegtuigen die eerst van oost naar west en later 
van west naar oost vlogen, over neergestorte 
vliegtuigen en de inkwartieringen. Er waren heel 
veel Duitsers in het dorp ondergebracht omdat hun 
paarden en wagens bij de boeren gestald konden 
worden. Ook vertelde ze over een Duitse soldaat 
die er niet meer tegen kon en zichzelf doodschoot. 
Van de Wehrmacht mocht hij niet gekist worden en 
geen gewoon graf krijgen. Uiteindelijk is hij toch op 
een hoek van het kerkhof begraven. Mijn moeder 
voegde eraan toe: ‘En die man had een gezin.’
In Benthuizen hadden mijn ouders meerdere 
kennissen van wie ze de namen noemde. Bevriend 
waren ze met het gezin van Joost van der Eijk. Mijn 
vader had een flinke tuin op het land van Joost waar 
hij groente verbouwde en leende soms zijn motor. 
De moeder van Joost had ook indruk gemaakt en 
niet alleen omdat ze een witte mopsmuts en lange 
zwarte rokken droeg. Kordaat als mevrouw Van 
der Eijk was, werkte ze nog eens met succes een 
dwars door het dak ingeslagen en reeds ontbrande 
brandbom uit haar huis. 
In de stal bij Voorwinden hield mijn vader een 
schram (een gecastreerd jong varken). Het varken 

werd in de herfst geslacht waarna mijn moeder 
het vlees inmaakte. Met plezier herinnerde ze zich 
Bertus Vermeulen die als jongen mijn vader vaak 
met kleine klusjes hielp. Van Steenwijk kregen ze 
karbiet voor de karbietlamp, die meer licht gaf dan 
een kaars en buurman Diephout produceerde licht 
door zijn fiets op een houten standaard te zetten en 
heel hard te trappen. Van de bij de boer gekochte 
tarwe maalde de plaatselijke molenaar meel en 
daarvan bakte de Benthuizer bakker brood voor het 
gezin Sluurman. Mijn moeder vertelde uitgebreid 
over ons gezin en hoe lastig het in de oorlog was om 
het huishouden fatsoenlijk draaiende te houden. Ze 
was altijd heel netjes, dus dat was wel een ding. En 
het was natuurlijk ook vreselijk behelpen!

Agent Sluurman
Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 was agent 
Symon Sluurman 37 jaar. Toen op 13 mei het bericht 
kwam dat Koningin Wilhelmina met de regering 
naar Engeland was uitgeweken, greep hem dat 
ontzettend aan. Hij besefte onmiddellijk dat hij 
als politieagent voortaan in dienst van de bezetter 
was. Eerst voerden de Duitsers veranderingen heel 
geleidelijk door en vele overheidsfunctionarissen 
dachten dat ze meer voor hun vaderland konden 
betekenen door juist in functie te blijven. 

Vergeten verzet (2)
Opnieuw kunt u lezen over het verzetsverleden van agent Sluurman. Er blijken bekende verzets
mensen in Benthuizen te hebben vergaderd. Wie kent niet de naam van Johannes Post en zijn broer 
Marinus? Het is kenmerkend voor agent Sluurman dat geen Benthuizenaar hiervan wist. Ook niet 
nadat de oorlog was afgelopen. Voor zijn vrouw bracht het verzetswerk veel spanning met zich 
mee, terwijl het ‘gewone’ leven door ging. Boeiend om haar herinneringen te lezen!

Door: Anneke Bol-Sluurman

Mevrouw Van der Eijk in 1941.
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Maart 1943 werd de oorlog grimmiger 
en vormde Rauter de Staatspolitie. 
Sluurman bleef op zijn post, maar sloot 
zich datzelfde jaar in het geheim aan 
bij de Orde Dienst (de OD). Vele OD-
ers waren toen al gevangengezet, naar 
de kampen gestuurd of vermoord. 
September 1944 gingen de verschillende 
takken van verzet, dus ook de OD, 
op bevel van Prins Bernard op in de 
Binnenlandse Strijdkrachten (de BS). 
Hiervan werd Sluurman in Benthuizen 
de Plaatselijk Commandant.  
Volgens Olivier opereerde Sluurman 
heel voorzichtig en vermeed hij zoveel 
mogelijk alle contacten, ook met het 
plaatselijk verzet zoals ‘de jongelui 
van de Landelijke Organisatie voor 
Hulp aan Onderduikers (LO) en de 
illegale pers’. Letterlijk zei Olivier: 
‘Sluurman werkte in zijn uppie.’ Ook vertelde 
hij: ‘Sluurman sprak nooit anti-nazi, maar hij 
was het tot in zijn nieren. Hij uitte zich hierover 
niet. Hij was professioneel, bij het zakelijke af. 
Hij hield afstand en was enorm zwijgzaam. Het 
verzet was voor hem geen avontuur, maar een 
plicht tegenover het Oranjehuis en de democratie. 
Het ging hem om recht en onrecht. Hij handelde 
niet uit haat of emotie. De Gestapo was zijn dood 
geworden als hij opgepakt zou zijn. Dat kon 
hem niets schelen.’ Wim Olivier zou wat hij wist 
over mijn vader opschrijven, dit aan Kentgens 
laten lezen en het daarna aan mij sturen. Olivier 
is aan die verslaglegging waarschijnlijk niet 
meer toegekomen. Ik heb het in ieder geval niet 
ontvangen en later ook niet kunnen vinden in zijn 
documenten over het verzet die in het Zoetermeers 
Archief te raadplegen zijn. 

Inkwartiering
Direct aan het begin van de oorlog kregen mijn 
ouders inkwartiering van een Hauptwachtmeister, 
die Kopien heette, en zijn oppasser ene Friedrich. 
Als politieagent had Sluurman veel met de bezetter 
te maken. Daarbij sprak hij accentloos Duits wat 
‘de samenwerking’ vergemakkelijkte en ‘als mens’ 
konden mijn ouders het goed met hen vinden. 
Dat kwam een keer heel goed van pas! Want 
toen Sluurman bij het café op de hoek een stel 
luidruchtige, dronken soldaten aansprak op hun 
gedrag, viel dat zo verkeerd dat één van hen op 
mijn vader schoot. Hij schoot onmiddellijk terug en 
tot zijn grote geluk miste hij. Dit voorval had hem 
zijn vrijheid of zijn leven gekost als het niet Kopien 
was geweest die besloot er geen werk van te maken.  

Menselijk
Agent Sluurman gebruikte zijn voorkennis om tijdig 
mensen te waarschuwen wanneer ze dreigden te 
worden opgepakt. Ook kon hij het niet over zijn 
hart verkrijgen om hongerende mensen uit de stad 
die eten op het land stalen te bekeuren of anderszins 
te ontmoedigen, wat wel zijn taak was. Hij deelde 
überhaupt te weinig bonnen uit, iets dat opviel bij 
zijn superieuren in Den Haag met als gevolg dat hij 
hier persoonlijk een paar keer een boete voor kreeg 
die hij uit eigen zak moest betalen.   
Voor de Joodse winkelier Harry de Vries uit de 
Venestraat in Den Haag, die met zijn niet- Joodse 
vrouw regelmatig bij hem thuis eten kwam halen, 
ruilde Sluurman vulpennen voorzien van gouden 
pen bij de boeren voor eten. Die vulpennen waren 
gewild en brachten zoveel op dat Harry ook andere 
Hagenaars van eten kon voorzien. Dit echtpaar liep 
op één dag vier uur heen en weer vier uur terug 
tussen Den Haag en Benthuizen. Dat Sluurman 
zich met ruilactiviteiten bezighield hoorde bepaald 
ook niet bij zijn functie. Na de oorlog werd op een 
zonnige dag nog eens een fi lmpje gemaakt, beide 
families zitten dan genoeglijk bij elkaar. Hoewel 
het echtpaar De Vries geen familie was spraken de 
kinderen Sluurman hen altijd aan met oom en tante. 

Verzet
Sluurman maakte voor zijn verzetswerk gebruik 
van de mogelijkheden die hij als agent had, zo 
diende zijn uniform als dekmantel en had hij veel 
bewegingsvrijheid, ook tijdens spertijd. 
Dat hijzelf het hoofd van de Luchtbeschermings-
dienst van Benthuizen was, was natuurlijk ook 
handig.

Het gezin Sluurman met tante Lenie de Vries in 1948 + de vulpen.
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Mijn moeder vertelde dat de ondergrondse in hun 
huis vergaderde en daar ook les aan het verzet werd 
gegeven. Hun huis aan de Dijk was een vertrouwd 
adres voor het ontvangen en 
verspreiden van clandestiene 
berichten, ondermeer vanuit 
Engeland. Koeriers verstopten deze 
vaak in hun schoenen en sokken. In 
de huiskamer op de Dijk werden ze 
verborgen onder het karpet. De tafel 
en stoelen stonden er bovenop. En 
op zo’n stoel zat, tijdens de tweede 
inkwartiering, Hauptwachtmeister 
Spies. Die natuurlijk geen idee had 
van Sluurmans verzetsactiviteiten. 
De opluchting in huize Sluurman 
zal groot geweest zijn toen 
Spies weer vertrok. Met grote 
voorzichtigheid luisterden mijn 
ouders naar de berichtgeving 
via Radio Oranje. Eén radio was 
ingeleverd en voor de andere 
lieten ze een bergplaats, voorzien 
van een luik, maken. Tot hun 
verbijstering wist hun dochtertje 
Wil na de oorlog precies te 
vertellen waar de radio verstopt 
was! 
Mensen kwamen en gingen, 
zowel op het bureau als thuis op 
de Dijk. Mijn moeder zei hierover: “Onder spertijd 
werd er dikwijls plotseling hard op de deur gebonsd 
of geklopt, met afgesproken tekens. Dan dacht je 
wie is het? Word je opgepakt? Meestal waren het 
bekenden van de ondergrondse.” Ook als mijn 
vader niet thuis was deed mijn moeder natuurlijk 
de deur open. Mijn ouders hadden overigens valse 
persoonsbewijzen. Mijn moeder heette hierop Maria 
van Straalen en mijn vader Hendrik Bos.  

Meester Idema
Op mijn zus Wil maakte het volgende voorval veel 
indruk. Ze schreef hierover in haar brief aan de 
Burgemeester van Benthuizen: “Toen mijn vader 
de opdracht kreeg om de heer Idema te begeleiden 
naar een verhoor in Den Haag zei hij tegen mijn 
moeder, dat als dit fout liep en de heer Idema 
gearresteerd zou worden, hij met hem zou vluchten 
en onderduiken. Als hij op een bepaalde tijd niet 
thuis was, moest mijn moeder met de kinderen naar 
een onderduikadres gaan. Zij zat met ons klaar, 
maar gelukkig liep alles goed af en kwamen mijn 
vader en de heer Idema weer thuis.”
Wat de aanleiding voor het verhoor van de boven-
meester was, is onbekend. In de Benthuizer Turfjes 

van maart 2004 staat de opmerking: “De oorlogs jaren 
hebben deze man waarschijnlijk geknakt.” 
Een specifi eke reden wordt daarbij niet genoemd.

Landelijk verzet
Sluurman had dus zo weinig mogelijk contact met 
het verzet in Benthuizen. Vóór de oprichting van 
de BS lagen zijn contacten bij de OD, waar vooral 
ex-militairen en politiemensen lid van waren. Zijn 
netwerk lag in de wereld van de politie. Hij was 
een aantal jaren agent in de Haarlemmermeer 
geweest, zijn schoonfamilie woonde daar ook en het 
is waarschijnlijk dat hij daar contacten had met het 
verzet. 
Zeker is dat Sluurman contact onderhield met 
Knokploegen. KP’s pleegden overvallen voor 
het goede doel: het bemachtigen van bonnen 
voor onderduikers, het verdonkeremanen van 
bevolkingsregisters en zo nodig ook van ‘foute’ 
mensen die gevaar opleverden. Mijn moeder 
vertelde dat zijzelf één keer Johannes Post had 
ontmoet: “Niet bij ons thuis, maar toen het 
verzet ergens anders bij elkaar kwam.” Johannes 
Post was lid van de top van de Landelijke 
Knokploegen (LKP) en opereerde vanaf de tweede 
helft van 1943 in het westen van het land, onder 
meer vanuit Rijnsburg. Hij werd op 15 juli 1944 
in Amsterdam gearresteerd en de volgende dag 
gefusilleerd.

De valse persoonsbewijzen voor Fredrica Sluurman-Biemond en Symon Sluurman.
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Post moet dus in die tussenperiode in Benthuizen 
geweest zijn, voor de vorming van de BS.  
Marinus Post, de oudere broer van Johannes, kwam 
eveneens in Benthuizen. Nadat Marinus’ boerderij 
in Drenthe, juli 1943, door de bezetter verbrand 
was en zijn vrouw en oudste zoon via Kamp 
Vught naar respectievelijk de concentratiekampen 
Ravensbrück en Dachau gevoerd waren, verplaatste 
hij zijn verzetsactiviteiten eerst naar Rijnsburg en 
later naar Leiden. Eerst werkten beide broers daar 
samen, maar Marinus was ‘onstuimiger’ en richtte 
zijn eigen knokploeg ‘Evert’ op die vanuit Leiden 
overvallen op distributiekantoren pleegde. Marinus 
kwam regelmatig bij Sluurman thuis.  
Mijn moeder vertelde: “Op een avond was Marinus 
Post bij ons. Toen papa zijn revolver wilde zien 
haalde Marinus er eerst alle kogels uit voordat hij 
hem aan papa gaf! Want je weet het toch maar nooit! 
Hij had gelijk. Dat moest wel in die tijd. Marinus 
werd gezocht en vroeg aan papa hoe hij in het 
laatste politieblad stond. Want dan kon hij weer 
andere kleding aandoen.” Dit was natuurlijk wel 
een heel gevaarlijke samenwerking. Marinus Post 
heeft zijn activiteiten na de dood van Johannes eerst 
naar het oosten van het land verplaatst en daarna 
naar Amsterdam, waar hij in oktober 1944 werd 
opgepakt. Hij is in november 1944 gefusilleerd. 
Waar het contact met Sluurman over ging is wel te 
raden. Zowel Johannes als Marinus Post hebben 
tijdens die periode in Zuid-Holland de nodige 
overvallen in de omgeving gepleegd.

De BS
Organisatorisch viel de BS van 
Benthuizen onder Zoetermeer, 
dat weer onder de sectie Delft 
ressorteerde. In Delft was Dr. 
Ir. Heertjes de gewestelijk 
commandant van de BS. Olivier 
vertelde dat Sluurman ook 
rechtstreeks overleg voerde 
met Heertjes. Beiden waren 
oorspronkelijk lid van de 
OD, Heertjes werd in 1943 
commandant van de OD in 
Delft. Wellicht kenden ze elkaar 
daarvan. Na de oorlog kwam 
Heertjes als vertegenwoordiger 
van het verzet in het Nood-
parlement als Kamerlid.
 
Droppings
Gedurende de oorlog werden 
in het geheim agenten 
en materialen gedropt, 

uitgevoerd door vliegtuigen vanuit Engeland. 
Deze droppings werden frequenter toen de BS 
van wapens voorzien moest worden. In september 
en oktober 1944 waren het er in totaal 24 in ‘de 
driehoek’ Benthuizen, Bleiswijk en Berkel. Een 
hachelijke onderneming om dit onopgemerkt te 
laten plaatsvinden in de kale, nachtelijke polders. 
En daarna de wapens en mensen snel en geruisloos 
op te vangen en te vervoeren. Bij deze acties waren 
veel mensen betrokken. Olivier vertelde: “Zodra 
Sluurman bericht ontving was hij op zijn post 
en waarschuwde hij de betrokken mensen.” De 
berichten kwamen via radio Oranje of werden 
door anderen aan hem doorgegeven. Misschien 
heeft mijn vader ook zijn kennis als marconist, die 
hij tijdens zijn dienstplicht bij de genie opgedaan 
had, kunnen gebruiken. Mijn moeder vertelde dat, 
toen er een keer een dropping vlakbij hun huis 
was geweest, Jaap van Rij ’s morgens aankwam: 
“Zijn laarzen zaten vreselijk onder de bagger. Maar 
blij dat hij was, want hij had die munitie!” Van de 
dropping van Jan Borghouts, op het land van de 
heer Wijsman aan de Zegwaartse weg in maart 
1945, moet de plaatselijke politieagent ook op de 
hoogte zijn geweest. In opdracht van Prins Bernard 
moest Borghouts als commandant van het strijdend 
gedeelte van de BS optreden. Op de stalzolder van 
de boerderij van Buijs werd er, ook door Sluurman, 
instructie gegeven voor het gebruik van deze 
wapens en granaten.
 

Het Jachthuis
De gebeurtenissen met 
betrekking tot de overval op het 
Jachthuis, op 29 april 1945 in 
Zevenhuizen, veronderstel ik als 
bekend. Wim Olivier vertelde 
me dat Van Rij regelmatig voor 
overleg bij Sluurman kwam om 
dingen, zoals valse papieren, op 
te pikken. Hij vervolgde: “In het 
voorjaar 1945 werd de grond te 
heet onder de voeten van het 
Zoetermeers verzet en vluchtte 
Kentgens naar de Rottemeren 
via de woning van Sluurman. 
Ik heb toen nog gewacht bij het 
café. Van Rij en Kentgens zijn 
toen bij Sluurman aan geweest.” 
Op mijn moeder hebben 
de gebeurtenissen rond het 
Jachthuis grote indruk gemaakt. 
Ook zij vertelde dat de mannen 
op de fiets waren en dat ze hen 
nog zout meegegeven had. 

Symon Sluurman, adjudant.
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En altijd zei ze hoe erg ze het vond, 
dat Jaap (van Rij) de oorlog niet 
heeft overleefd en dat Kentgens 
haar had laten zien waar de kogel 
door zijn hoofd was gegaan.
De overval op het Jachthuis had 
tot gevolg dat ook ons gezin moest 
onderduiken. Doordat er een lijst 
met namen van het verzet was 
gevonden, waar ook Sluurman op 
werd vermeld, stonden de Duitsers 
bij Bleiswijk te posten om hem te pakken. Het gezin 
dook onder aan de overkant van de weg bij de 
familie Voskamp. Het was van korte duur, want op 
5 mei volgde de bevrijding. Mevrouw Voskamp gaf 
de meisjes Sluurman ieder ‘een dejeunertje’ dat ze 
hun hele leven hebben bewaard!  

De bevrijding
De bevrijding was geweldig, maar voor Sluurman 
ook een spannende periode. Dat hebben zowel 
mijn moeder als Olivier verteld. Hij was de enige 
autoriteit in Benthuizen en heeft persoonlijk de NSB 
Burgemeester, zijn baas, opgepakt. In zijn uniform 
is hij, waarschijnlijk met meerdere BS’ers, naar de 
Duitsers in het dorp gegaan en heeft hen bevolen 
zich over te geven. Ze zaten in de school. Ook 
moesten de plaatselijke NSB’ers worden opgepakt, 
allemaal bekenden. Toen een van hen door een 
noodlottig ongeval zijn 11-jarig zoontje, en diens 
vriendje, op 16 mei verloor werd met deze vader 
bij mijn ouders thuis besproken dat hij naar de 

begrafenis kon gaan. Mijn vader 
stelde zich borg voor hem en er 
ging een BS’er mee. Mijn moeder 
pleitte ervoor dat de man thuis een 
kostuum aan mocht gaan doen, 
want, zo zei ze: “Er komen ook 
weer andere tijden.” Direct na de 
oorlog moest er van alles geregeld 
worden waar mijn vader druk mee 
moet zijn geweest. Mijn zussen en 
mijn moeder staan op foto’s die 
gemaakt zijn tijdens de Benthuizer 
bevrijdingsfeesten. 
Mijn vader zal in de oorlogsjaren 
de nodige loyaliteitsconflicten 
hebben gehad vanwege zijn 

gezagsgetrouwheid, rechtvaardigheidsgevoel, 
geweten en verantwoordelijkheid ten opzichte van 
zijn gezin, zijn functie en God. 
Toen hij in 1946 gevraagd werd om naar een groter 
korps te gaan is het gezin naar Sassenheim verhuisd 
en raakte Sluurman in Benthuizen letterlijk en 
figuurlijk uit beeld. 

Mijn moeder (links) met o.a. Jaap Brouwer (rechts), die ze van het 
verzet kende. Herdenking Zoetermeer 1995.

Boven: Simone, Wil en meisje Staalduinen op 
het bevrijdings feest te Benthuizen.

Rechts: Mijn moeder zit hier half 
verscholen achter de linkerpaal tijdens het 
bevrijdingsfeest in Benthuizen.
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Het was tijdens een bestuursvergadering in 2019, 
toen Miel Bregman met de vraag van meneer 
Adriaan Verheul kwam. In 2020 ging de Plus 
Supermarkt van Verheul nl. hun 95-jarig bestaan 
vieren. En bij een jubileum hoort een cadeau. 
De Plus had een voorstel voor een boek met 
herinneringen. Maar niet alleen om te lezen; eerst 
moest er verzameld worden. Kocht je voor 10 euro 
boodschappen dan kreeg je een zakje met 4 plaatjes.  
Miel had andere boeken bekeken die waren 
uitgegeven en hij kent het archief van de Historische 
Kring op zijn duim… dus hij popelde om een boek 
voor Benthuizen op te gaan zetten. En zo kwam de 
inhoud tot stand waarvan intussen het hele dorp en 
ver daar buiten geniet.
Miel heeft samen met Anneke Bregman- de Groot 
(onze eindredacteur) het boek opgezet. Een 
gigantisch werk. Wat laat je zien, wat is belangrijk 
en wat zal de lezers aanspreken?  
Toen daar de invulling aan gegeven was kwam het 
werk van foto’s zoeken en bijpassende tekst maken. 
Anneke en Miel zijn daar voor meer dan 100% in 
geslaagd. Heel veel herinneringen van plaatsen in 
het dorp en ook gebeurtenissen komen voorbij als je 
door het boek bladert.

Plaatjes sparen
Sinds 12 september 2020 is Benthuizen in de ban van 
plaatjes verzamelen voor het boek. Op een mooie 
zaterdagmorgen kwam burgemeester mevrouw Spies 
naar Benthuizen. Waar dat voor was leest u elders in 
het Turfje. De genodigden hadden te horen gekregen 
dat ze een verrassing zouden krijgen. De verrassing 
was het boek. Echt heel mooi. En in de wekelijkse 
reclamefolder van de Plus zat een tegoedbon voor 
een boek. Heel veel mensen blij want je kent allemaal 
wel iemand die ook dit boek wil hebben.
’s Maandags begon het verzamelen. Bijna gingen 
nu de ouderen bij de deur van de Plus staan om te 
vragen of je nog plaatjes had!
Het ging vele mensen bezighouden, dat verzamelen 
van de plaatjes. Meestal werden meerdere boeken 
gevuld omdat je een broer of zus of iemand die niet 
meer in Benthuizen woont maar daar terdege zijn/ 
haar herinneringen aan heeft, ook dit boek wilde 
geven. Natuurlijk kwam ook het ruilen aan bod want 
je had al gauw dubbele terwijl je nog zoveel andere 

nummers moest. Om aan de ontbrekende nummers 
te komen is er een aantal mensen zich volop gaan 
inzetten om lijsten te maken met de ontbrekende 
nummers en dan erop uit te gaan deze op te zoeken.

Ruil-App van Dicky Alberts
Eén daarvan is mevrouw Dicky Alberts. Heel 
creatief zette ze haar vraag op de app “Spaar Acties 
Materialen bij CreaDo”. En dat gaf vele reacties. 
Dicky had een hele boekhouding. Vele lijsten 
werden haar gegeven met de vraag de ontbrekende 
nummers op te zoeken.  Haar huis veranderde 
in een administratiekantoor. Overal lijsten met 
daarop al de nodige plaatjes. In de agenda kijken 
wanneer er tijd was om deze rond te brengen of te 
laten ophalen. Dicky (ik denk haar ook!!) was er 
zondermeer druk mee bezig. 
Ik heb er zelf ook van geprofiteerd. Ze had binnen 
de kortste keren de ontbrekende nummers voor mij 
en ook voor mijn broer. Onze boeken waren snel 
gevuld. 
Ik vroeg Dicky wat haar ertoe bewogen had dit te 
doen. Haar antwoord was kort: “Je maakt de mensen 
blij met de plaatjes”.  Ze beleefde er zelf veel plezier 
aan ook al was het heel veel werk.  Door de lijsten 
in te vullen en dan de plaatjes te gaan brengen of de 
mensen haalden ze bij haar op, ontmoette ze mensen 
die ze anders nooit sprak. En allemaal was er de 
interesse voor het oude Benthuizen. Gesprekstof 
werd je door het boek volop aangeboden zegt Dicky.  
Intussen kent ze het boek bijna uit haar hoofd 
en weet ze bijna alle nummers. Bijvoorbeeld dat 
nummer 45 is meester Idema en 197 het bestuur van 
Het Groene Kruis is.  
Ze heeft er heel veel plezier aan beleefd en heel veel 
mensen zijn haar dankbaar voor de hulp. 
Ruilzuil in de winkel 
In de winkel van de Plus was ondertussen ook een 
“ruil-zuil” geplaatst. Miel had dat in samenwerking 
met Kees ‘t Jong geregeld. De standaard (zuil), 
stond in de winkel met daarin   alle dubbele plaatjes 
waar je dan je ontbrekende plaatje kon gaan zoeken. 
Een mooi boek met herinneringen waar we ook 
meteen een herinnering aan toevoegen van het jaar 
2020. Weet je nog Corona beheerste ons leven, wat 
een leuke afleiding was het verzamelen van de 
plaatjes. Het deed je even aan wat anders denken.               

Benthuizen… hoe het vroeger was
Een schot in de roos. Dat was het beslist toen het boek te verkrijgen was bij de Plus 
supermarkt van Verheul. Wat hebben veel mensen er plezier aan beleefd met het 
verzamelen van de plaatjes en nog steeds genieten zij bij het doorbladeren van het boek.

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij
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Hocus Pocus staat voor de ‘puddingfabriek’ die 
door de opa van Adriaan Verheul, de huidige 
supermarktondernemer hier in Benthuizen, is 
opgericht. Niet onder die naam maar als ‘Verheul’s 
Handelsonderneming’. 
De heer Alb. Zaal was boekhouder in de onder-
neming en schreef in 1989 op verzoek van het 
Historisch Genootschap Zoetermeer een uitgebreid 
verhaal over de onderneming. Een verkorte versie 
geef ik hier weer. Ik glimlach af en toe bij het taal-
gebruik!
In het eerste oorlogsjaar nam de heer Verheul de 
zorg op zich om een fabriekje te starten voor de 
vervaardiging van levensmiddelen-vervangende 
producten, die buiten distributie verkrijgbaar 
zouden zijn en waaraan in toenemende mate 
behoefte ontstond (alles ging op bonnen in die tijd). 
De onderneming startte de productie van een 
vervangingsmiddel voor puddingpoeder. Dit 
vond plaats achter de winkel. Het magazijn was 
niet groter dan 20 vierkante meter. Het personeel 
bestond uit 3 jonge meisjes, 2 nichtjes en een 
buurmeisje en een jongeman uit Zoetermeer, die 
veel indruk op de bakvisjes (teeners in 1989) maakte. 
De groei van de omzet noopte de heer Verheul om 
te zien naar een eigen en vooral grotere productie-
ruimte. Deze werd hem ter beschikking gesteld 
door de bevriende Zoetermeerse graanhandelaar 
J.M. Boon. Ook zijn telefoon en nog andere diensten 
stelde de heer Boon ter beschikking. 
De ‘fabriek’ werd en bleef gevestigd op de zolder 
van het graanpakhuis aan de Schinkelweg. Het 
kantoor, waarvoor de heer Verheul mij (Alb. Zaal) 
in dienst nam in 1941, bleef in Benthuizen. De 
productie van de poeder groeide voorspoedig en 

daarvoor was uiteraard meer personeel nodig. 
Meisjes uit Benthuizen, Zoetermeer, Gouda en 
Rotterdam kregen een baan in de fabriek. Er werd 
ook een productiechef aangesteld. De heer Jasper 
Vermeer, die zich gedurende het hele bestaan van 
de onderneming met grote inzet zich van zijn taak 
kweet. Het aantal meisjes groeide tot ongeveer 15. 
Hun werkzaamheden bestonden voornamelijk uit 
het verpakken van de geproduceerde artikelen. Met 
dit alles groeide ook het aantal vertegenwoordigers, 
die werkten op provisiebasis. De eerste kern hiervan 
werd gevormd door Zoetermeerse boterhandelaren, 
die in hun eigen beroep nauwelijks meer konden 
verdienen; door distributie waren hun omzetten 
heel sterk gedaald.  
Er werden ook vertegenwoordigers uit andere 
provincies aangetrokken, van wie de heer Jac. 
Bakker uit Alkmaar, die na uitstekende resultaten 
tot hoofdvertegenwoordiger werd aangesteld. In 
die functie bleef hij tot na de oorlog werkzaam 
en bewees de onderneming uitstekende diensten. 
In de hoogtijdagen waren er ongeveer 20 
vertegenwoordigers voor het bedrijf werkzaam. 
De omzetten liepen op tot honderdduizenden 
guldens per jaar (1941 en daarna!!) en bedenk dat de 
omzet was opgebouwd uit ‘kwartjes’ artikelen en de 
waarde van geld was veel lager.

Producten
Schrijvende over de omzet kom ik vanzelf uit bij 
de vraag: “Waar bestond die omzet uit?” In het 
volgende laat ik de artikelen de revue passeren. 

1. De (vervanging van) puddingpoeder  
Met als voornaamste grondstof een derivaat 

(=afgeleide stof) van een 
aardappelmeelproduct. Dit 
werd dikwijls in een kleine 
verpakking ingekocht; 
vermalen tot poeder, 
vermengd met magere 
melkpoeder, smaakstof, 
kleurstof, zoetstof en 
conserveringsmiddelen. 

Hocus Pocus…
Op een redactievergadering van het Turfje kwam het idee naar voren om nog eens iets te schrijven 
over Hocus Pocus. Het klinkt allemaal wel geheim zinnig, tenminste voor mij, maar voor velen nog 
wel bekend uit over levering.
Hocus Pocus is begonnen in de Tweede Wereld oorlog. Het vorige turfje (april 2020) stond in het 
teken van gedenken van die oorlog dan zou dit verhaal daar uitstekend bij passen. Helaas kwam 
de schrijver er toen niet aan toe om hierover te schrijven. Dus alsnog….

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij
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Eenmaal gereed dan 
was het ‘Hocus Pocus’-
artikel ontstaan. Het had 
best nog een redelijke 
voedingswaarde. Het 
product kreeg een mooie 
verpakking (daar hechtte 
de heer Verheul veel 
waarde aan). En voor een 
redelijke prijs was het dan 
verkrijgbaar. 

2. Broodbeleg ‘Sinapasta’ 
Een jam-vervangend 
product. Vervaardigd 
uit gelatine, zoetstof, 
smaak- en kleurstof en 
conserveringsmiddel. Thuis 
kon men kokend en roerend 
hiervan een heerlijke gelei 
maken. Aanvankelijk alleen 
met sinaasappelsmaak, 
vandaar de naam. Het 
werd het succesartikel 
van de onderneming. In 
een tijd waarin elke vorm 
van broodbeleg, zoals 
suikerhoudende producten, zuivelproducten of 
vleeswaren steeds minder verkrijgbaar waren op de 
distributiebonnen, was dit een zeer gewild artikel.
Meka: meer kaas!
Aan de basisgrondstof, magere poedermelk, werden 
aan kaas oproepende smaak en kleurstoffen en 
conserveringsmiddelen toegevoegd. Het werd 
verpakt in kleine zakjes en als ‘kwartjes artikel’ 
verkocht. De huisvrouw kon het met water 
opkloppen tot een soort smeerkaas. 
Duplo 
Dit product werd net als meka gemaakt maar 
door andere smaakstoffen deed het denken aan 
roomboter of margarine.

3 Overige producten: 
Minaret en pepermunt 
In de laatste oorlogswinter, toen Nederland 
praktisch op zijn rug lag en de gebieden achter de 
grote rivieren niet meer bereikbaar waren, liep de 
omzet terug. Er werd gezocht naar andere manieren 
om het bedrijfje draaiende te houden. 
Er werd een tabletteermachine gekocht. 
Hiermee werden zoetstoftabletten (Minaret) en 
pepermunten vervaardigd. Kalk was hiervan het 
hoofdbestanddeel. Na de oorlog is de productie nog 
een tijd voortgezet. 
Gedurende de gehele bestaansperiode van de 

onderneming heeft de heer Verheul en de zijnen met 
de gedachte geleefd een zo groot mogelijke kring 
van afnemers (grossiers-detaillisten) op te bouwen, 
die vertrouwen in de producten zouden hebben. Dit 
is gelukt! 
Echter na de oorlog kwamen veranderingen 
die de heer Verheul deden besluiten om met de 
onderneming te stoppen. 
(Als voetnoot staat er onder het verhaal dat het niet uit-
geprobeerd moet worden omdat het niet allemaal hele maal 
zeker is of het klopt). 

Kasboeken
Een indrukwekkend verhaal, zeker als je op je 
netvlies beelden van de oorlog hebt van mensen 
die uren onderweg waren op zoek naar eten. Hoe 
bijzonder dat er onder de rook van Benthuizen 
een product tot stand kwam wat iets extra aan een 
maaltijd toevoegde. Hoe heerlijk voor mensen dat 
ze nu eens iets zonder bonnen konden kopen. Van 
heinde en verre wisten ze de weg te vinden om één 
van deze artikelen te bemachtigen.

N.a.v. dit verhaal ben ik voor verdere toelichting 
gaan praten met de zoon van Jan Verheul. Zoon 
Jacobus (Koos) Verheul is in zijn voetsporen 
getreden en heeft de winkel voortgezet totdat zijn 
zoon Adriaan het weer van hem overnam. 

Het personeel van de puddingfabriek “Hocus Pocus” van Jan Verheul,  
hier bij een uitje (in de oorlog) naar Marken.
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Verheul had voor mij een aantal kasboeken 
tevoorschijn gehaald. Alles was heel nauwkeurig 
opgeschreven. De ingekochte hoeveelheden. De 
transportkosten en verpakkingskosten. Niet een 
paar kilootjes of wat doosjes. De getallen duizelden 
mij: 3 kg marasquin essence, 12 kg cherry brandy-
essence, 50 kg gelatine, 200 kg citroenzuur en 
200 dozen likeura.  
Verpakkingsmaterialen werden in het groot 
ingekocht: 80.500 vouwdozen, 10.000 s.p. vouw-
doosjes, 5000 vel golfkarton, 40. 000 kurkjes, 
300 pakdozen, 111.555 buisjes. 
Deze getallen stonden genoteerd op de voorraadlijst 
van 1 januari 1944.
 
Te betalen onkosten per 31 december 1943 staat: 
Huur fabriek  ƒ 1,00 ! 
Meijer en Couvé  ƒ 1.000,00 
J v.d. Heuvel  ƒ 85,99 
telefoon  ƒ 2,93 
Boon  ƒ 8,47 
Verbouwing fabriek  ƒ 476,05 

Alles werd heel nauwkeurig opgeschreven. Ook nog 
nadere specificaties werden gemaakt. Als het ware 
kon men in één oogopslag zien hoeveel er aanwezig 
was. 

Zo staat er: 
Kapitaal per 1 januari 1944  ƒ 30.753,00
 winst ƒ 20.766,00 +
  ƒ 51.519,00
 privé ƒ 15.083,00  -
Kapitaal per 1 januari 1945  ƒ 36.436,00

Vervoer werd veel per trein gedaan en natuurlijk 
bodebedrijven. In de papieren worden bedragen 
genoemd die aan de Nederlandse Spoorwegen 
waren betaald. Vaak boven de 300/400 gulden!  
Ook de afnemers staan genoteerd o.a. grote 
ondernemingen zoals De Bijenkorf en V&D.

Diploma’s
De heer Zaal schreef ook over de ondernemende 
Jan Verheul, die naast het runnen van de winkel 
diploma’s ging halen van 
drogist en een tabaksdiploma. 
Het zal niet alleen het behalen 
van een diploma geweest 
zijn. Gezien de geschiedenis 
van de onderneming zal de 
interesse voor chemie, wat 
een drogist natuurlijk tot en 
met moet beheren, groot zijn 
geweest. Verheul vertelde dat 

zijn vader regelmatig naar de chemische fabriek 
in Naarden fietste en dan opdrachten gaf om 
grondstoffen te onderzoeken zodat hij geen foute 
producten maakte. Ook werd er regelmatig een 
tocht ondernomen naar Delft. Daar was alcohol te 
koop waar meteen de accijns voor betaald werd. 
Deze alcohol kon dan zelf worden verwerkt en daar 
hoefde geen accijns meer over betaald te worden.  
Zo kon er zelfs in de oorlog een fles jenever 
gekocht worden (al was dat op papier wel een paar 
klompen).

Razzia en ontsnapping
Een fles jenever hielp vader Jan in de oorlog 
ook een briefje de gevangenis uit te smokkelen. 
Koos vertelde dat zijn vader tijdens een razzia 
was opgepakt en in de gevangenis in Haarlem 
zat. Niemand wist waar hij was.  Jan wist dat 
zijn moeder duizend angsten uitstond om het 
niet thuiskomen van haar zoon. Jan beloofde een 
bewaker: ‘Als je een briefje bij mijn moeder brengt, 
krijg je een brood en een fles jenever.’  Dat aanbod 
nam de gevangenisbewaarder aan en zo kreeg 
moeder Betje Verheul te horen dat haar zoon was 
opgepakt en waar hij gevangen zat. Jan was niet 
alleen ondernemend, hij had durf, want na het 
oppakken en het gevangenisgebeuren in Haarlem 
werd hij op de trein gezet om in Duitsland te gaan 
werken. Toen is hij op een gegeven moment van de 
trein gesprongen en weer terug naar Benthuizen 
gegaan. Ook een onderneming maar dan op ander 
gebied!!
 
‘Hocus Pocus’, een mooie naam die je nieuwsgierig 
maakt naar de achtergrond van deze naam. Prachtig 
zo’n onderneming die een groot aantal mensen blij 
maakte met iets van luxe in die barre tijden. 
Ik kook nog wel eens een enkele keer pudding. 
Sinds ik dit verhaal gehoord/gelezen heb kook 
ik dit niet zomaar. Hoe gewoon is het dat je het 
nu kunt kopen en het in wat voor hoeveelheden 
kan klaarmaken. Vijf en zeventig jaar na de 
onderneming van Verheul in een jaar van gedenken 
ook het overdenken waard.  
“OPDAT MEN NIET VERGEET”  
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De huidige pastorie dateert uit 1928. Daarvoor 
stond er op dezelfde plaats ook al een pastorie. 
Die was gebouwd in 1839. Dit oude huis stond wel 
meer aan de weg. Dus toen er een nieuw gebouw 
werd neergezet kwam er voor het huis een brede 
tuin met een bij de stijl van het huis passend 
tuinhek. 
Volgens het boek ‘Geleert en gesticht’* was de 
nieuwe pastorie “een sober en degelijk gebouwd 
huis met de karakteristieke details voor de manier 
van bouwen uit de jaren twintig/dertig. Zoals de 
brede vensters met glas-in-lood, de bovendorpels 
van grintbeton, het gemetselde balkonhek en de 
overstekende daklijst. Typerend is ook de piron 
(ornament) die het lage tentdak bekroont.”

Bewoners
Dominee J. Haring (foto rechts) betrok 
als eerste predikant de nieuwe 
pastorie. Lang heeft hij niet van 
het nieuwe onderkomen genoten. 
Twee jaar later, in 1930, vertrok hij 
naar elders. Drie jaar daarna kwam 
ds. Bieshaar naar Benthuizen. Deze 
predikant bewoonde tot 1947 het grote huis.
Door de oorlogsomstandigheden waren er naast 
het gezin Bieshaar ook andere personen gehuisvest. 
Meester Idema en zijn vrouw moesten vanwege 
inkwartiering hun huis uit en vonden een goed 
onthaal in de pastorie, gelegen aan de overkant van 
hun eigen huis. 

De Hervormde pastorie
Een van de mooie huizen in ons dorp is de pastorie van de Hervormde Gemeente. Op de hoek Albert 
Schweitzerlaan/Dorpsstraat staat het statige huis waarin sinds 1928 domineesfamilies hebben 
gewoond. Sinds kort is het huis verkocht. Hoe is het om in zo’n huis te wonen en te werken? De 
redactie van het Turfje heeft de laatste bewoners, de familie Krijgsman naar hun herinneringen 
gevraagd. Mooi om te lezen hoe zij het wonen in deze pastorie ervaren hebben. 

Door: Anneke Bregman-de Groot

Links de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk, gefotografeerd in 1902. Dit is de oude situatie met het gebouw direct aan de weg.



14  •  BENTHUIZER TURFJES  •  december 2020

Enkele pagina’s uit de aanbesteding van de nieuwe pastorie. De heren aannemers mochten een bod uitbrengen: uitslag 25 mei.
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In de bijna honderd jaar oude pastorie hebben vanaf 
de bouw 10 predikantsgezinnen gewoond. Het 
laatste domineesgezin was de familie Krijgsman. 
Deze dominee ging in mei van dit jaar met 
emeritaat. 

Ervaringen in en om het huis
Oud-koster Piet Verweij en zijn vrouw vertellen dat 
zij 5 dominees hebben meegemaakt in ‘hun tijd’. 
De hoofdtaak van het kostersechtpaar was vooral 
de kerk. Verweij: “De werkzaamheden in en om de 
pastorie hoorden niet bij mijn werkzaamheden.” 
Maar de komst van nieuwe domineesgezinnen 
zorgde altijd voor extra werk bij het klaarmaken 
van de pastorie voor nieuwe bewoners. Hij vertelt 
nog dat de kamers erg hoog zijn. “Wanneer ik ging 
behangen konden er hooguit drie banen uit een 
behangrol. Dus de hoogte van de kamers was meer 
dan drie meter!”
In februari 1965 was er een grote brand in de 
pastorie. Verweij weet het nog goed: “Ik was nog 
geen koster in die tijd, maar de brand was zo hevig 
dat ds. Laurense enige maanden ander onderdak 
nodig had.” 
In 2014 (Verweij was toen al gepensioneerd) heeft 
hij met een aantal vrijwilligers de buitenkant van de 
pastorie geschilderd. “Daar hebben wij zes weken 
over gedaan. Het was een hele klus, maar daarna 
zag de buitenboel er weer pico bello uit.”      

Ds. J.J. de Heer, Predikant van de Hervormde Kerk te Benthuizen 
van 1948-1951, met gezin in de sneeuw bij de pastorie.

1931. De nieuwe pastorie is wat meer naar achteren gebouwd, waardoor er nu ook een tuin voor het huis gerealiseerd kon worden.
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De meeste dominees hadden voor de grote tuin 
een tuinman. Verweij: “De heer A. (Janus) Bregman 
onderhield vele jaren de grote pastorietuin. 
Dominee Exalto was een echte tuinier. Die kon je 
bijna altijd in de tuin vinden.  En later dominee 
Krijgsman ook. Deze laatste maakte zelfs wijn van 
de druiven uit de tuin.”

Herinneringen
Het gezin Krijgsman was de laatste domineesfamilie 
in de pastorie. Hoe kijken zij terug op het wonen 
in de Benthuizer pastorie? Mevrouw (Francien)
Krijgsman: “In oktober 1998 zijn we vanuit de 
pastorie van Willige Langerak verhuisd naar de 
pastorie in Benthuizen. In augustus van dit jaar 
(2020) hebben we dit karakteristieke pand verlaten. 
We hebben er dus bijna 22 jaar gewoond. 
Onze eerste kennismaking was bijzonder: de 
pastorie werd gerestaureerd en zo moesten we via 
loopplanken voorzichtig naar binnen. We waren 
onder de indruk van het grote pand en de enorme 

tuin die erbij hoorde. Toen we later nog 
een keer met onze kinderen gingen 
kijken was vooral de grote tuin favoriet, 
maar het huis vonden ze toch ook wel 
mooi en heel groot. En wat een grote 
slaapkamers!”  Elise van der Velden-
Krijgsman (dochter van): “Mijn eerste 
indruk was dat het een groot huis was! 
We kregen allemaal een eigen kamer en 
we mochten zelf behang uitzoeken.” 
 
De overgang van de ene naar de andere 
pastorie viel mee volgens de bewoners: 
“We hadden een fijn huis en kregen 
weer een fijn huis. De Benthuizense 
pastorie was wel veel groter, maar meer 
ruimte went snel en de kinderen konden 
gelukkig snel hun draai vinden. Wij 
trouwens ook. We voelden ons er al snel 
thuis. Mijn man zat veel en graag op zijn 
studeerkamer en ik was het liefst in de 
woonkamer.” 
Elise vult aan: “Mijn eigen kamer was 
mijn lievelingsplek. Dat was een kamer 
aan de straatkant.  Ik was net begonnen 
met een studie in Leiden en heb hier heel 
wat uurtjes gestudeerd. In de winter was 
dat wel koud, dan stonden bij vorst de 
ijsbloemen op de ruiten (binnen). In de 
zomer was het aan die kant van het huis 
goed uit te houden. En de tuin natuurlijk, 
daar heb ik veel met (studie) boeken in het 
zonnetje gezeten. En als het mooi weer 
was, rommelde ik graag wat in de tuin.”

Wonen
Wonen in een groot huis met een grote tuin is 
leuk, maar schoonmaken en schoonhouden is 
nog wel een opgave. Francien Krijgsman: “Het 
schoonhouden van het huis deed ik zelf. En ja, 
ramen zemen was een klus. Door de hoogte van de 
ramen had je altijd een trap nodig. De eerste jaren 
zeemde ik de ramen buiten ook zelf, maar na een 
paar jaar kregen we gelukkig een glazenwasser. Dat 
scheelde enorm. 
De tuin hielden we aanvankelijk helemaal zelf bij, 
maar nadat de voortuin opnieuw ingericht was, 
kregen we hulp van vrijwilligers die gras maaiden, 
hagen en bomen snoeiden. De grote moestuin was 
het domein van mijn man. Dat was voor hem een 
heerlijke ontspanning. Naast het verbouwen van 
allerlei soorten groenten werd een heuse wijngaard 
geplant. Een nieuwe hobby ontstond: wijn maken! 
We hebben heel wat flessen gevuld. Vooral de witte 
wijn was goed te drinken.”

De achtergevel van het huis met de grote tuin.
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Indeling van de pastorie
Menig voorbijganger zou wel eens een rondje door 
het huis willen maken. We vroegen de familie 
Krijgsman om een rondleiding. “Heel klassiek. Een 
deur in het midden. Die bereikte je via een stenen 
trapje. Dat was best een eng trapje, vooral voor 
oudere mensen. Achter de voordeur een portaal en 
daarachter de gang. Links de studeerkamer, rechts 
de woonkamer en rechtdoor de keuken. Via de trap 
naar boven bevonden zich op de eerste verdieping 
de badkamer, vier grote slaapkamers en één kleintje. 
Een vaste trap voerde naar de enorme zolder. Hier 
kon je rondjes fietsen. Een ideale opslagplaats voor 
alles wat we wilden bewaren. En dat was door de 
jaren heen heel veel geworden. Iemand die een 
keer bij ons was vond het net een kringloopwinkel. 
We hebben dan ook veel moeten ruimen toen we 
gingen verhuizen. 
Onze kleinkinderen 
speelden er 
overigens heel 
graag met vriendjes 
en vriendinnetjes 
o.a. verstoppertje 
en schooltje spelen.
De pastorie is een 
oud huis. Niet goed 
geïsoleerd. Toen we 
er pas woonden, 
waren veel ramen 
nog enkel glas. Als 
er zwaar verkeer 
door de Dorpsstraat 
reed, rammelden 
de ruiten. Die zijn 
later gelukkig bijna 
allemaal vervangen 
door dubbel glas. 
Maar het huis 
echt warm stoken 
lukte niet goed. De 
energierekening 
was hoog.  

We behielpen ons met warme truien en kleedjes. 
De kinderen moesten vaak huiswerk maken op 
een koude kamer. In de zomer was het juist snel 
warm. Vooral op de eerste en tweede verdieping. 
Maar alles went. We hebben het nooit als een groot 
probleem ervaren.”

Goede herinneringen
Krijgsman: “We hebben vooral erg genoten van 
het wonen in de pastorie. Eerst met onze drie 
kinderen, later samen. De ruimte in en om het 
huis was heerlijk. We hebben goede jaren gehad 
met mooie gebeurtenissen: onze twee dochters die 
vanuit de pastorie trouwden, de predikant uit onze 
zustergemeente in Roemenië die een keer met zijn 
vrouw bij ons logeerde, de bewoners van BenThuis 
die bij ons in de tuin kwamen barbecueën en zo 
zou er nog veel meer te noemen zijn.” Elise van der 
Velden: “Het was heel gezellig om vrienden uit te 
nodigen, bijvoorbeeld op zondagavond, dan zat 
de kamer weleens vol. Met elkaar zijn als gezin, 
de gezelligheid en de grote hoeveelheid boeken. 
Eigenlijk zijn dat de dingen waar de meeste mensen 
van genieten, maar wij hadden het geluk dat ook 
nog eens in een mooie pastorie te mogen beleven.”

*  Geleert en gesticht. Vier eeuwen Hervormde gemeente 
Benthuizen. Ronald Grootveld, drs. Botine Koopmans. 
Kerkvoogdij Herv. Gem. Benthuizen. 1992

De voorkamer van de pastorie.

(Wijn)druiven in de moestuin.
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Het was al een gezellige drukte in ‘De Tas’. Tafels 
en stoelen stonden ‘coronaproof’ opgesteld en 
iedereen zocht een plekje. Vooraan was een tafel vrij-
gehouden voor het echtpaar Pos-van ’t Wout, dat 
niets vermoedend plaatsnam. Totdat voorzitter Jan 
de Ruiter het woord gaf aan burgemeester Spies. 

De burgemeester blijkt haar ambtsketen mee-
genomen te hebben en voordat zij het woord richt 
tot Margo en Marcus wordt de keten omgedaan. 
Dan zegt zij: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd…” Dan blijkt dat niet alleen Margo 
(dat was echtgenoot Marcus ingefl uisterd) een 
koninklijke onderscheiding krijgt, maar ook 
Marcus! Een volledige verrassing voor beiden.
Door de coronamaatregelen moest 
burgemeester Spies afstand houden, zodat 
Marcus en Margo de versierselen bij elkaar op 
mochten spelden.
Alle aanwezigen zijn het met de burgemeester eens: 
“Als er twee mensen zijn die deze onder scheiding 
hebben verdiend zijn het Margo en Marcus Pos.”

Margo
“Margo is vanaf de 
oprichting van de 
Winkel van Sinkel, 
25 jaar geleden, de 
coördinatrice van deze 

activiteit en 
tevens het gezicht 
in Benthuizen 
hiervan.
Zij zorgt voor de 
inkoop van het 
snoepgoed 
en maakt 
zelf allerlei 
presentjes 
voor de 
verkoop.
De Winkel van 
Sinkel is altijd perfect ingericht 
en verkoop-gereed in de oude 
stijl en zij zorgt ervoor dat de 
dames van de bediening ook in 
deze stijl zijn gekleed.
Bij het maken van de presentjes, 

afgestemd op diverse 
jaargetijden en 

gelegen heden, 
is zij zeer 

creatief en 
maakt 
gebruik 
van 
snoep-
goed, 
maar 
ook 
van 
arti-

kelen 
uit eigen 

tuin of 
van de 

plaatse lijke 
imker.

Margo speldt Marcus zijn lintje op.

Koninklijke onderscheiding 
voor Margo en Marcus Pos-van ’t Wout
Dit bijzondere jaar 2020 kende een ongewone monumentendag. Geen open dag of open Oudheidkamer 
in ons dorp. Toch kwamen de vrijwilligers zaterdag 12 september voor een bijeen komst naar 
‘De Tas’. Het bestuur wilde de vrijwilligers een hart onder de riem steken in dit coronajaar. 
Bij binnenkomst bleek er toch iets meer aan de hand te zijn dan alleen een kopje koffi e en een 
taartje als dank.
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Zij zorgt bij de open stelling voor 
de verkoop op woensdag- en 
zaterdagmiddag voor dames 
(vrijwilligers) en zij zelf is meestal ook 
aanwezig. Hiernaast is ze ook op verzoek 
wel aanwezig op scholen of andere 
verenigingen om ‘haar’ winkel en de stijl 
ervan te promoten.
De vrijwilligersgroep is zeer hecht 
en gemotiveerd wat komt door het 
enthousiasme van Margo.
Zij is dagelijks met de Winkel van Sinkel 
bezig, het is haar leven.
De opbrengst van de Winkel van Sinkel 
draagt voor een belangrijk deel bij aan de 
inkomsten van de vereniging.”

Marcus
“Marcus, de echtgenoot van Margo, is in 
Benthuizen het gezicht van de Historische 
Kring Benthuizen. Vanaf de oprichting in 
1988 is hij betrokken bij de vereniging, Een groot 
aantal jaren als bestuurslid in diverse functies en de 
laatste jaren als zeer actief vrijwilliger.
In 2018 is hij door de Algemene Ledenvergadering 
benoemd tot erelid van de Vereniging.
Hij beschikt over zeer veel kennis van 
de geschiedenis van Benthuizen en 
haar inwoners en als voorzitter van 
de werkgroep historie is hij hier bijna 
dagelijks mee bezig. Bovendien beheert hij 
(met enkele anderen) het zeer uitgebreide 
fotoarchief (meer dan 10.000 gescande 

foto’s van Benthuizen 
en haar inwoners vanaf 
1850). Hij leert nog 
iedere dag, zegt hij. 
Iedere woensdagmiddag 
is hij present in de 
Oudheidkamer om vragen 

van leden en bezoekers 
te beantwoorden en ook op 
zaterdagmiddag is hij er bijna 
altijd
Naast de werkgroep historie 

is hij nog zeer betrokken 
bij de uitgave van het 
‘Benthuizer Turfje’, doet 

hij de ledenadministratie 
en helpt hij zijn vrouw 
met allerlei bezigheden 

bij de Winkel van Sinkel.”

Voorzitter Jan de Ruiter noemt het echtpaar 
Pos ‘supervrijwilligers’. En de redactie van het 
Benthuizer Turfje sluit zich daar volledig bij aan!
We hopen nog lange tijd van hun kennis en inzet 
gebruik te kunnen maken.

Het geridderd paar Pos.

Margo en Marcus na de uitreiking van hun lintje. 
In het midden burgemeester Liesbeth Spies.
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Deze uitgave is meDe mogelijk gemaakt Door

De Tas Dorpshuis & Eetcafe

Transportbedrijf W. de Ruiter

Hoveniersbedrijf Van der Spek

Timmerbedrijf J. van der Kooij

Aannemersbedrijf Van der Meer

C. van Mourik Holding b.v. Moerkapelle

Boomkwekerij Bij de Vaate en de Peinder

Fortune Coffee regio Rijnland / Zoetermeer

Aannemingsbedrijf Gräper
Administratiekantoor Pos
Verkeersschool Bremmer

Schoonmaakbedrijf Pos
Handelsmij Jobarco

Kantoor Zaal
Plus Verheul

Hijdra G.B.
Pos-Kaart

De Winkel van Sinkel is tijdelijk gesloten in verband met het coronavirus. 
De verkoop van een aantal produkten vindt plaats in PLUS Verheul (verpakt snoepgoed) en Hijdra (cadeaus).


