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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

Het is 22 maart 2021 als ik dit schrijf en we staan aan de 
vooravond van weer een persconferentie. We snakken naar 
versoepelingen in de COVID-pandemie maar de voortekenen 
zijn niet gunstig. Besmettingen nemen nog steeds toe en 
ziekenhuisopnamen stijgen weer en het vaccineren komt nog 
niet goed op stoom.
Vanaf vorig jaar maart hebben we geen activiteiten kunnen 
ontwikkelen en voor de komende maanden ziet het er niet 
goed uit.
De Oudheidkamer blijft gesloten, er zijn geen 
tentoonstellingen en de Winkel van Sinkel probeert op 
woensdagmiddag kleinschalig en met het in acht nemen van 
alle voorschriften, toch nog iets te verkopen.

Activiteiten rondom Koningsdag zijn al afgelast. Er wordt 
nagedacht op welke wijze toch nog iets gedaan kan worden 
aan de 4 en 5 mei-viering en er zijn geen berichten dat tijdens 
de Molendag iets zal worden georganiseerd.

Als bestuur blijven we wel regelmatig digitaal bij elkaar 
komen om de lopende zaken te bespreken en af te handelen. 
Ook zijn er plannen en ideeën welke op dit moment niet 
kunnen worden gerealiseerd. Via de website, Facebook en de 
Nieuwsbrief proberen we U zo goed mogelijk te informeren. 
Ook dit ‘Benthuizer Turfje’ geeft U weer informatie en 
hopelijk veel leesplezier.
Ondanks de beperkingen van de COVID-maatregelen blijven 
een aantal vrijwilligers steeds weer bereid de Vereniging te 
helpen en te steunen. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.

De Algemene Ledenvergadering waar de resultaten van 2019 
zijn goedgekeurd is schriftelijk gehouden, het verslag van 
deze procedure vindt U als bijlage. Ook de begroting 2021 
welke eerder moest worden vastgesteld zenden wij hierbij.
We wachten nog even met het nemen van een besluit hoe we 
een Algemene Ledenvergadering, waar de resultaten van 2020 
moeten worden goedgekeurd, dit jaar kunnen organiseren.

Ook onze Nieuwjaarsbijeenkomst hebben wij dit jaar 
niet kunnen houden. Het verslag van de activiteiten en 
gebeurtenissen in 2020 zijn door Thomasvaer en Pieternel 
deze keer met een filmpje op Facebook gezet.
Traditioneel herdenken wij tijdens deze bijeenkomst ook de 
leden welke in het afgelopen jaar zijn overleden.
Wij herdenken en staan stil bij het overlijden in 2020 van:
mevrouw J. Bregman-Bregman, de heer G.C.P. Stoel,  
de heer C. Boonstra en de heer A. Huisman.

Jan de Ruiter
(voorzitter)
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Opnieuw heeft u een Benthuizer Turfje in handen. 
Een Turfje met verrassende verhalen. Het was 
voor mij in ieder geval een grote verrassing om te 
lezen hoeveel werk er na de oorlog is verzet door 
de gemeenteraad onder leiding van de toenmalige 
burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen. 

Een pandemie zoals het coronavirus is niet nieuw. 
Denk maar eens aan de Spaanse griep, tijdens en na 
de Eerste Wereldoorlog. 
Marjolijn schrijft in dit Turfje over de A-griep eind 
vijftiger jaren. Heel veel mensen waren toen ernstig 
ziek en de scholen werden gesloten. 

In het dorp staan allerlei bouwprojecten op stapel. 
Om te beginnen op het terrein van de Doctor Albert 
Schweitzerlaan. Daarom een terugblik over de 
Pepersteeg die daar vroeger lag.
Een ander artikel gaat over het bezoek van koningin 
Juliana aan Benthuizen. Een belangrijke dag in de 
historie van Benthuizen. Weet u nog waar u was 
op die dag in 1965? Bij het artikel staan natuurlijk 
foto’s, maar als u meer wilt weten verwijs ik u 
naar de website van de HKB. Daar vindt u een 
PowerPointpresentatie van dit bezoek.
En al is het al even geleden, heeft u ook zo genoten 
van de samenspraak van Thomasvaer en Pieternel 
over het jaar 2020? Die is  terug te zien op onze site!

Vanaf nu in elk Turfje: “Mijmeringen bij een prent-
briefkaart”. In ons archief hebben we honderden 
prentbriefkaarten. Vaak foto’s met gebouwen die al 
niet meer bestaan of met groene weides die nu zijn 
volgebouwd. 
Daarom nu de herinneringen van oud-bewoners 
over een stukje geschiedenis van ons dorp.

Wij wensen u veel leesplezier.

75 jaar vrijheid
“Opdat wij niet 
vergeten”
Door de corona 
werden in 2020 alle 
activiteiten rond de 
bevrijding stilgelegd. 
Daardoor werd ook 
de uitgave van een 
herdenkingsboek over 
75 jaar bevrijding 
uitgesteld. 
Maar dit jaar zal 
het boek rond de 
5 meiviering te koop 
worden aangeboden.

Alle artikelen en verhalen die ooit gepubliceerd zijn 
over Benthuizen(aren) in oorlogstijd kunt u lezen 
in dit boek. Wilt u meer weten over ons dorp in 
oorlogstijd, lees dan dit boek!
De HKB zal u via de website en via de streekbladen 
op de hoogte houden waar u deze uitgave kunt 
kopen.

Winkel van Sinkel
De winkel van Sinkel is in aangepaste vorm weer 
geopend. De voorraad is weer (bijna) helemaal 
aangevuld. Zodat u weer lekkere snoepjes kunt 
kopen. 
De openingstijden zijn afhankelijk van het weer en 
van de corona-maatregelen.
Kijk voor de juiste openingstijden op de website of 
volg ons op facebook.

Agenda Door het coronavirus zijn alle activiteiten stilgelegd.

Nieuwe leden  Mevr. I. Goudzwaard, mevr. D.M. van Bavel en dhr. B. Boon uit Benthuizen; 
dhr. A. Bakker uit Stolwijk; 
mevr. E.C. Wieriks-Frijmann en dhr. J. Jumelet uit Zoetermeer.
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Truus is niet geboren in het Schoutenhuis. “Mijn 
ouders trouwden in 1947. Er was net na de oorlog 
grote woningnood dus een eigen huis zat er niet 
in. Opa Voorwinden had een groot huis op de Dijk 
zodat mijn ouders op de bovenverdieping gingen 
wonen.” 
Pieter Voorwinden was schipper op de boot van 
zijn vader. Zijn vrouw, Hendrika Voorwinden-Van 
Leeuwen, verzorgde het huishouden. Dochter Nellie 
werd geboren. Na vier jaar kwam Truus. Aan de 
overkant van de Vaart, vlak bij de brug stond het 
zogenaamde ‘Schoutenhuis’. Daar woonden opa 
en oma Van Leeuwen. Toen oma Van Leeuwen 
plotseling overleed trok het gezin van dochter 
Hendrika in bij opa Van Leeuwen. Op die manier 
werd opa ook goed verzorgd. Hij woonde op de 
hoek.

De familie Voorwinden-Van Leeuwen woonde aan 
de linkervoorzijde van het Schoutenhuis. Truus: 
“Later woonde aan de achterkant naast ons de 
familie Verhoek, wie er daarvoor woonden weet ik 
niet.” Op de foto is één bovenraam te zien. Truus: 
“Mijn vader liet er twee ramen bij maken. We 
hadden op de zolder drie kamertjes. Een voor mijn 
vader en moeder, een voor de twee meisjes en later 
sliep mijn broer Maarten in het andere kamertje.”
Opa Van Leeuwen sliep in de bedstee beneden. De 
voorkamer was zijn kamer. “Hij zat altijd in het 
hoekje bij het raam.” 
Truus vertelt dat haar ouders in de andere bedstee  
een wc lieten maken. “De wc was eerst een buiten-wc. 
Om daar te komen moest je om de keuken en het 
achterhuis van Verhoek lopen. De ‘buitenplee’ was 
voor alle vier de gezinnen van het Schoutenhuis!”

Mijmeringen bij een prentbriefkaart
Oude foto’s roepen herinneringen op. Je ziet ook hoeveel er is veranderd in Benthuizen. In de Dorpsstraat 
stonden veel bomen en de boerderijen van Zegwaard en Van der Eijk stonden dicht aan de straat. 
We hadden ook een Schoutenhuis. Heel vroeger woonde daar de schout. Later woonden er meerdere 
families. Het grote huis was toen opgedeeld in verschillende huisjes. De redactie vond Truus Binnendijk-
Voorwinden bereid om te vertellen over haar herinneringen aan het wonen in het Schoutenhuis. 

Door: Truus Binnendijk-Voorwinden

Op deze prentbriefkaart een vroegere situatie van het Schoutenhuis: slechts één bovenraam in de linkervleugel. 
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Vier gezinnen en een winkel
Aan de voorkant rechts woonde de familie Van der 
Knijff. Dan kwam hun kruidenierswinkel. Er volgde 
een deur en twee ramen. Die deur gaf toegang tot 
het huis van Jan en Corrie Roggeveen. Truus: “Zij 
hadden een kamer met één raam en een zoldertje. 
Het andere raam behoorde bij de familie Verhoek. 
Zij woonden naast ons en moesten binnendoor, om 
ons huis lopen, om in hun kamer te komen.” 
De was deed moeder Voorwinden op de stoep aan 
de Vaart. Truus: “Op zondagavond werd er op het 
petroleumstel een grote wasketel van 25 liter gezet. 
De volgende ochtend kon mijn moeder dan met 
heet water de was doen. Bij het spoelen van de was 
in de Vaart hield zij zich altijd vast een meerpaal 
waar de boot van opa Voorwinden aan lag. Op een 
dag greep zij mis en daar lag ze… in het water. 
Druipend kwam mijn moeder in huis. Zij vertelde 
wel triomfantelijk dat zij de was toch had gespoeld. 
Ik was toch al nat.” 
Spelen op de Dorpsstraat was veel te gevaarlijk.  
“Er kwam al te veel verkeer en aan de overkant 
stond er nog geen muur voor de Vaart. Daarom 
stonden we aan een touw. Ik zie mijn broertje 

Maarten nog op straat zitten. Hij was gek van auto’s 
en het touw reikte precies tot de weg.” 

School
Toen Truus en later haar broer naar school moesten, 
werden zij ’s morgens de weg overgezet. “De juf 
zette ons dan ’s middags weer over”, vertelt Truus. 
“Nellie ging met de bus naar een school voor 
Speciaal Onderwijs in Den Haag. Mijn moeder ging 
een paar weken mee, daarna ging Nellie alleen. Dat 
kun je je nu niet meer voorstellen. Het is altijd goed 
gegaan. Alleen in 1963 tijdens de strenge winter 
ging de bus niet verder dan de Zegwaartseweg. 
Gelukkig had toen een bekende Nellie weer mee 
teruggenomen naar huis.” 
Schoolvriendinnen uit die tijd? Willie Bakker, Lies 
Snoep, Lijnie van Veen en Aagje Bregman.
Na de lagere school volgde de VGLO in Zoetermeer.
Truus is al bijna zestien als de familie Voorwinden 
gaat verhuizen. “Mijn ouders kregen een huis aan 
de Graaf van Bloisstraat.” 
In de zeventiger jaren werd het Schoutenhuis 
afgebroken. Nieuwe woningen kwamen daarvoor in 
de plaats. Het Schoutenhuis werd geschiedenis.

Vijf antieke tegeltjes uit de kelder van het voormalig Schoutenhuis dat in 1974 is afgebroken.

In de vijftiger jaren kwamen er twee ramen (en een binnen-wc) bij. Later kwam de muur langs de Vaart en straatverlichting.
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In mijn herinnering was burgemeester Steenbakker 
Morilyon Loijsen een deftige burgemeester uit een 
boek. Sigaren rokend, bril en jacquet dragend, met 
een horlogeketting over zijn buik. Ik heb ook lang 
gedacht dat hij vooral op de winkel paste en dat de 
ontwikkeling van ons dorp pas in de jaren zestig 
begon. Niets is minder waar. Deze burgemeester 
verdient veel respect voor zijn onvermoeide ijver 
om Benthuizen te veranderen van een (beetje) 
achtergebleven dorp in een woonplaats met goede 
voorzieningen voor de bewoners. 

Jacob Johannes Steenbakker Morilyon Loijsen werd 
op 20 november 1899 geboren te Colijnsplaat in 
Zeeland. Zijn vader was predikant, evenals zijn 
groot- en overgrootvader. De familie Steenbakker 
Morilyon Loijsen heette oorspronkelijk ‘Morillon’ en 
was van Franse afkomst. 
Jacob Morilyon, geboren te Fretuin (Frankrijk) 
op 17 maart 1664, was een zoon van Jacques 
Morillon en Marie Braure. Jacob vestigde zich te 
Middelburg en huwde met Maria de Lansheer, 
die 18 maart 1673 te Middelburg geboren werd. 
Anton Loysen was de rechtstreekse voorvader 
van de opeenvolgende generaties hervormde 
predikanten met de naam Loijsen, Morilyon Loijsen 
of Steenbakker Morilyon Loijsen. Hoewel veel 

leden van de familie dominee werden, had Jacob 
Johannes andere plannen. Hij wilde burgemeester 
worden. Dat plan duurde wel langer dan hij had 
gedacht. Als 18-jarige begon Steenbakker als 
volontair in Holten. Twee jaar later verhuisde 
hij naar Schoonhoven en volgde in 1921 zijn 
benoeming tot hoofdcommies en waarnemend 
gemeentesecretaris op het secretarie van Boskoop. 
Pas na de oorlog volgde zijn benoeming 
(Steenbakker is dan al 47) tot burgemeester van 
zowel Benthuizen als Moerkapelle. 

Benoeming
Op 16 november 1946 wordt J.J. Steenbakker 
Morilyon Loijsen bij Koninklijk Besluit benoemd als 
burgemeester van de twee dorpen. De burgemeester 
krijgt geen gemakkelijk baantje. Want in Benthuizen 
vervult hij zowel het ambt van gemeentesecretaris 
als burgemeester. 
Bovendien is het net na de oorlog. Geen 
gemakkelijke tijd. De financiële administratie is 
een warboel, het gemeentehuis is niet berekend op 
grotere gezelschappen en gedateerd. Terwijl er nog 
veel levensmiddelen op de bon zijn.
Uit een brief van gemeenteambtenaar Runsink 
aan de toekomstige burgervader klinkt dan ook de 
verzuchting: “Wat moeten we beginnen? 

Burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen
Wat is het toch fijn dat sommige mensen van alles bewaren. En het is nog mooier als de Historische 
Kring deelgenoot of eigenaar mag worden van stoffelijke of geschreven herinneringen. Zo kregen we een 
paar maanden geleden plakboeken en mappen van de familie Steenbakker Morilyon Loijsen. Hierin is 
de ontwikkeling van Benthuizen van net na de oorlog en de opbouw van ons dorp prachtig te volgen. 

Door: Anneke Bregman-de Groot

Het gemeentehuis.

Het linkerdeel werd gebruikt als 
gemeentehuis voor de kleine gemeenschap 
Benthuizen. In dit pand werden 
alle gemeentelijke, bestuurlijke en 
administratieve zaken afgehandeld. De 
kamer aan de straatzijde was in gebruik als 
secretarie en werd daarnaast benut voor de 
ontvangst van burgers voor alle mogelijke 
zaken waartoe men wettelijk verplicht was 
daar melding van te doen bij de gemeente.  
De kamer aan de achterzijde was in 
gebruik als de burgemeesters kamer, 
vergaderzaal voor burgemeester en 
wethouders, de voltallige gemeenteraad 
en, niet onbelangrijk, zaal voor trouwlustige 
Benthuizenaren. 
Al met al een vrij primitieve huisvesting en 
geen echt huis der gemeente. 

Gesloopt in 1971.
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We hebben van de distributie 1 pond suiker en 
1 pond boter ontvangen. Voor 20 gebakjes is al 
een half pond boter nodig!” Runsink gaat bij de 
boeren langs om meer boter los te krijgen. En voor 
de suiker gaat hij naar de bakkers in het dorp. Dat 
is eigenlijk niet volgens de wet. Maar schrijft hij: 
“De bakkers nemen het toch niet zo nauw met de 
bonnen inlevering.”

Geïnstalleerd
De toekomstige burgemeester wachtte een hartelijk 
welkom. Bij de grens Benthuizen/ Boskoop werd 
de auto met de nieuwe burgemeester opgewacht. 
Meester Idema hield namens het 
ontvangstcomité een toespraak. 
Daarna mochten de burgemeester, 
zijn vrouw, zoon Piet en dochter 
Janny plaats nemen in een 
door vier schimmels getrokken 
landauer. 
Mevrouw Steenbakker kreeg 
een boeket aan geboden door een 
dochter van A.A. van der Maas. 
Het dorp liep uit om de nieuwe 
burgemeester en zijn gezin te 
verwelkomen en overal hing de 
vlag uit.
Bij de Hervormde kerk zongen  
de schoolkinderen het burge-
meesters gezin toe en daarna 
werd er stilgehouden bij café ‘De 
Zwaan’ van A. van Staalduinen. 
Het gemeentehuis was veel te klein 
om alle genodigden een plaatsje te 
geven. 

In café Staalduinen, zoals vermeld 
in de krant, werd Steenbakker 
geïnstalleerd door mr. N. Vernède, 
burgemeester van Zoetermeer en 
waarnemend burgemeester van 
Benthuizen. Vernède zei in zijn 
toespraak dat Steenbakker geen 
makkelijke taak zou hebben in het 
dorp. “Er wachten vele problemen 
op een oplossing.” 
De burgemeester bleek goed te 
passen in het plattelandsdorp. 
Hij wist als C.H.U-er alle partijen 
recht te doen en werd breed 
gewaardeerd.

Huisvesting
Wat betreft de huisvesting van 
de burgemeester was het goed 
geregeld. De ambtswoning stond 

midden in het dorp en was ruim en op stand. 
Waarnemend secretaris Runsink zorgde dat alles in 
orde kwam voor bewoning. In een brief schreef hij: 
“Drie flinke werksters zijn de woning met bezemen 
aan het keren. De schilder is aan het behangen en 
de timmerlieden zijn al tien dagen aan het werk.  
De tegels vóór de suitekamer heb ik laten bewerken 
met verdund zoutzuur zodat het groen verwijderd 
is.”
Zelfs voor de kippen was huisvesting geregeld. Al 
was het wel de vraag of er eieren gelegd zouden 
worden. Runsink: “Er zal een eenvoudig nachthok 
in de garage gemaakt worden. 

Het ontvangstcomite heet de burgemeester welkom aan de Hoogeveensche Weg.

Schoolkinderen onder leiding van Meester Beumer zingen het gezin toe.
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Doch het moet met het oog op de productiviteit der 
kippen van tijdelijke aard zijn. De tuin ligt op het 
noordoosten. En zonder zon leggen de kippetjes 
niet, althans geen eieren.”
Voor de dorpelingen was huisvesting een groter 
probleem. Er was grote woningnood. Er stonden 
(veel te) kleine huizen, sommigen woonden in een 
omgebouwde tram of een woonark.
Steenbakker begon in 1946 met de gemeenteraad 
aan de opbouw van Benthuizen. Dat was wel een 
kwestie van lange adem. Tijdens de toespraken 
op de Nieuwjaarsrecepties kwam de woningnood 
telkens terug. Vaak klonk de 
stem van de burgemeester 
teleurgesteld. “Zeer betreurd 
moet worden dat er voor het jaar 
1949 en 1950 geen bouwvolume 
door de Gedeputeerde Staten 
is toegekend.” Er waren in die 
twee jaar slechts vier woningen 
gebouwd! Het gemeentebestuur 
wilde wel, maar was gebonden 
aan de toestemming van de 
provincie.

Veel werk
Eén van de doorslaggevende 
redenen om Steenbakker te 
benoemen als burgemeester 
van Benthuizen was zijn grote 
financiële kennis. Door de chaos 
na de oorlog op het gebied van de 
gemeentelijke administratie was 
een doorgewinterde ambtenaar 
met kennis van zaken belangrijk. 

Dat was Steenbakker. 
In de nieuwjaarsrede 
van 1950 blijkt dat de 
achterstand vanaf 1945 al 
was bijgewerkt en dat de 
begrotingen van 1949 en 
1950 al waren vastgesteld.
Naast alle administratieve 
werkzaamheden ging 
de burgemeester langs 
bij echtparen die een 
huwelijksjubileum 
vierden, opende hij talloze 
verenigingsavonden, 
hield hij toespraken bij 
de komst en het afscheid 
van een dominee in de 
verschillende kerken, 
nam hij aubades af op 
de verjaardag van de 

koningin en was hij lid van verscheidene besturen. 
Op zijn eerste werkdag moest de burgemeester al 
handelend optreden: “Ik kwam in het gemeentehuis 
binnen, wilde mijn jas ophangen en kreeg meteen 
de kapstok op mijn hoofd.” Aldus de eerste burger. 
“Ik heb toen direct een nieuwe kapstok laten 
aanbrengen.” 
De burgemeester had dan wel een garage naast zijn 
woning. Hij ging meestal op de fiets erop uit.
De ritjes naar buurgemeente Moerkapelle deed 
hij dan ook geruime tijd op de fiets. Tot hij op 
een avond na de gemeenteraadsvergadering van 

Moerkapelle aangevallen 
werd door een hond. 
Sindsdien ging hij per bus 
naar zijn andere gemeente.

Resultaat
De bestuurlijke ervaring 
van Steenbakker 
zorgde er voor dat veel 
zaken meteen werden 
aangepakt. En al liet de 
uitvoering soms lang 
op zich wachten, de 
burgemeester hield aan. 

Dorpsstraat met de ruime burgemeesterswoning (op de voorgrond) en het gemeentehuis.

18-08-1954. 
Burgemeester J.J. Steenbakker 
Morilyon Loijsen verricht onder 
de belangstelling der gemeente-
amtenaren de eerste steenligging 
van Benthuizens nieuwe raadhuis. 
V.l.n.r.: Piet van Noort (aannemer), 
Meindert (hoofd gemeentewerken) 
en de burgemeester.
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Tijdens de ruim 18-jarige ambts-
periode van de burgemeester 
is er in ons dorp veel tot stand 
gekomen. De toren werd 
gerestaureerd, er kwam een 
nieuwe christelijke school, (de 
eerste Halschool in Nederland), 
een nieuw gymnastieklokaal werd 
gerealiseerd dat ook dienst kon 
doen als verenigings gebouw en er 
kwam een nieuw gemeentehuis. 
Ook het aantal woningen nam 
gestaag toe. Van 241 woningen 
in 1946 tot 361 in 1964. Een 
toename van 50 procent. En een 
volgend nieuwbouwplan was al in 
voorbereiding.
Er was ook een school voor 
huishoudkunde geopend. Het 
houten gebouw stond tegenover 
de christelijke school. 
Op het gebied van de gezond-
heidszorg kreeg het Groene Kruis 
een nieuw wijkgebouw met een zusterwoning. 
De bevolking groeide van 1333 inwoners net na de 
oorlog uit tot 1455 in 1964. 

Mevrouw Steenbakker Morilyon Loijsen-
Kraaijesteijn
Mevrouw Steenbakker staat haar man in zijn 
werk ter zijde. In de Leidse Courant van 1957 laat 
zij weten dat zij “Door het ambt van haar man 
in contact komt met de inwoners en haar doet 
meeleven met alles wat er in Benthuizen gebeurt.” 
Als er een bezoek gebracht wordt aan een jubilerend 
echtpaar is mevrouw Steenbakker daar ook bij 
aanwezig. 

In Benthuizen is er een Bond van Plattelands-
vrouwen. De vrouw van de burgemeester zit in het 
bestuur van de bond. 
Volgens de burgemeester is zijn vrouw zijn beste 
adviseur. In een toespraak zegt hij: “Als een man 
zegt, ik denk erover na, betekent dat meestal dat hij 
het bespreekt met zijn vrouw.”
De familie van de burgemeester leeft mee met 
de carrière van hun (schoon)zoon en broer. 
Als de burgemeester en zijn gezin in 1948 op 
vakantie zijn in Engeland logeert er familie in de 
burgemeesterswoning. Jan en (schoon)moeder 
sturen een kaartje richting Engeland om te 
laten weten “dat zij het huis met veel genoegen 

bewonen.” Jan voegt er nog 
aan toe dat “Benthuizen zich 
bij afwezigheid van de leider 
uitstekend gedraagt”. 

De werkzaamheden van de 
burgemeester blijven niet 
onopgemerkt. Tijdens zijn 
veertigjarig ambtsjubileum 
en bij zijn afscheid wordt de 
burgemeester overladen met 
cadeaus. 
Daarover de volgende keer meer.

Verkoping bij de Bond van Plattelands-
vrouwen in 1960.  
Rechts burgemeester Steenbakker Marilyon 
Loijsen, in het midden mevr. Dogterom en 
geheel links mevr. Zaal-de Graaff.

Naar de opening van het nieuwe wijkgebouw van het Groene Kruis, dokter De Goeje, 
cdk meester Klaasesz, burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen.
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Dat was in het begin wel anders… We wilden alles 
weten over corona, wat was het, waar kwam het 
vandaan, wat kon je eraan doen en waar lijkt het 
op? Pest, Spaanse griep, Mexicaanse griep? 
Ik nam vorig jaar dan ook meteen het boek van 
Camus (Albert Camus, De Pest,1947) ter hand 
om zijn boek te lezen. Een paar honderd jaar 
geleden heerste deze ziekte regelmatig en oh wat 
herkenbaar. Ook toen waren de dieren de oorzaak. 
Ratten brachten de ziekte over (door 
vlooien). In de tijd van de pest was het 
een gegeven dat overal ratten aanwezig 
waren. Zelfs in het huis van de dokter.
Als remedie werd een stad afgesloten. 
Niemand mocht er meer in of uit en er 
werden soldaten ingezet om daar oog op 
te houden. Maar verder ging het gewone 
leven door. Nou ‘gewoon’. In de huizen 
waar de pest werd waargenomen stond 
meteen alles stil. “Heden ik, morgen 
Gij”, was een bekende uitspraak.

De pest
In het Boerhaave museum in Leiden, 
is een tentoonstelling (tot 30 mei 2021) 
over besmettelijke ziektes in vroeger 
eeuwen. Op de tentoonstelling is te 
zien dat de bevolking beschermende 
kleding ging gebruiken. Ook geloofde 
men dat kruiden niet alleen de stank 
verminderden maar ook genezend 
werkten, dus werd er in een masker vaak lavendel 
(toen in bijna alle tuinen aanwezig) gestopt.
Maar ouders van zieke kinderen droegen geen 
masker. De tragedie was vaak dat als een aantal 
kinderen overleden tot slot de vader en moeder ook 
stierven.
Toen al leerde men dat pandemieën zich van tijd 
tot tijd voordeden. Dankzij oplettende dokters of 
onderzoekers kreeg men in de gaten wat de oorzaak 
kon zijn van zo’n uitbraak en hoe je die uitbraak 
kon voorkomen. Cholera was bijvoorbeeld te 
voorkomen door schoon drinkwater te gebruiken.
Zo zag men in dat hygiëne hielp om niet besmet 
te raken evenals het gebruik van beschermende 

kleding. In het boek van Camus over de pest 
is te lezen dat er ook mensen waren die bij de 
patiënten kwamen en toch niet ziek werden. De 
pestepidemie duurde ruim 5 jaar. Een derde van de 
wereldbewoners is overleden aan de pest. 
In het Turfje van juni 2000 kwam ik een interessant 
artikel tegen van Joke Mets. Zij schrijft daarin 
over de pestepidemie in Benthuizen rond 1623. 
Benthuizen wordt in dat jaar zwaar getroffen. 

Dit maakt men op uit de 
boeken die toen werden 
bijgehouden.

Spaanse griep
In de boeken van 
Historische Kring kwam ik 
ook gegevens tegen over 
de Spaanse Griep. Deze 
griep ging rond eind 1917 
tot in 1918. Wereldwijd 
heeft deze griep 50 miljoen 
mensenlevens geëist. 
Hoeveel kleiner was de 
wereldbevolking toen. Dus 
de ziekte was zeer hevig. 
Het is ruim honderd jaar 
geleden, niemand leeft 
meer wie dit persoonlijk 
heeft meegemaakt. 
In Benthuizen is te lezen 
dat er in 1918 twintig 

begrafenissen meer zijn dan anders. Waren er in 
andere jaren zo’n vijf, zes begrafenissen, toen bijna 
dertig. Er werd niet vermeld waaraan men was 
overleden. Er staan nl. ook namen van pasgeboren 
baby’s tussen en dan neem je aan dat dit nog het 
gevolg was van de hoge kindersterfte die toen 
‘normaal’ was in die jaren. (Hier wil je toch niet 
aan terugdenken met de gegevens van nu; je kreeg 
een kind dat soms al na enkele uren of dagen 
overleed. Wat een verdriet en werd daar over 
gesproken?? Meestal het bekende zinnetje “het 
leven gaat door”). 
Na een epidemie werd er niet meer gesproken over 
de geleden verliezen. Men pakte de draad weer op. 

Tweeduizendtwintig: een bijzonder Coronajaar
Als redactielid van het Turfje vind ik dat we niet achter kunnen blijven om over corona te schrijven. 
Ik hoop dat u verder leest en niet meteen met een diepe zucht de bladzijde omslaat en zegt “nee niet 
weer over corona”. Het is ook niet mis wat ons allemaal overkomt. Dat we al meer dan een jaar 
beperkt worden in ons comfortabele leven waarin we konden gaan en staan waar we wilden. We 
zijn er moe van. 

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij

Ds. A. Oskam, predikant van de Hervormde 
Kerk te Benthuizen van 1916-1918.
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Door de eisen op het gebied van hygiëne komen 
epidemieën minder voor in de 20e eeuw, althans in 
de westerse landen. Elders heersen er nog steeds 
zware epidemieën die miljoenen mensenlevens 
eisen. We zijn echter helaas zo ingesteld dat als het 
niet in je omgeving gaande is, je de berichten voor 
kennisgeving aanneemt en tot de orde van de dag 
over gaat. 

De A-griep
Berichten over ‘gewone’ griep zijn er weinig. Zo 
vind ik het persoonlijk jammer dat er weinig bekend 
is over de A-griep. De Aziatische griep. Deze griep 
was er in 1957-’58. Terwijl dit ook een heftige griep 
was. In dat jaar zijn er een miljoen mensen aan 
deze griep overleden. Maar zeker in 1957 was men 
aan opbouw van ons land bezig. Misschien dat de 
mensen daarom niet lang stil stonden bij een griep, 
ook al was deze heel heftig. 1957 is voor de meeste 
lezers nog niet zo lang geleden en veel mensen 
weten er nog over te vertellen. Wie weet komen er 
weer herinneringen boven als u dit stukje leest. We 
horen ze graag!
Ik weet nog dat ik op een dag naar school ben 
gegaan en meester Koelewijn op de stoep van de 
school stond. Helemaal alleen, pijp in zijn mond.
De bel was gegaan en elke klas stond netjes in rijen 
opgesteld. Twee naast elkaar met twee tegels tussen 
elk kind. Zonder microfoon zei meester Koelewijn 
tegen ons dat we naar huis mochten gaan omdat 
hij de enige meester was en de andere meesters en 
juffen de griep hadden. Het ‘hoera’ was daverend, 
nou daverend, het aantal 
kinderen was ook duidelijk 
minder; de klassen waren ook 
veel leger  door de vele zieken. 
Quasiboos riep de meester ons 
tot de orde want als de meester 
of juf ziek is roep je niet ‘hoera’.
Heerlijk vrij, maar van die 
dagen weet ik minder te 
herinneren dan van vakanties. 
Wel weet ik nog dat mijn opa 
erg ziek was van de A-griep. Hij 
lag zelfs in het ziekenhuis. Over 
besmetting werd niet gerept. 
Mijn moeder ging met mijn 
broertje gewoon op bezoek. En 
mijn oma die de griep in lichte 
mate had, logeerde bij ons. Ook 
mijn vader kreeg een lichte 
vorm van de griep, maar was 
weer gauw op de been. Verder 
zijn we geen van allen ziek 
geweest. 

Een oom van mij heeft ook de A-griep gehad. Hoe 
ziek hij was herinnert hij zich niet meer maar wel 
dat hij van het ene op andere moment zich heel naar 
ging voelen en maar één ding verlangde…. naar bed 
en onder de wol. Hoe jong hij ook was, hij was drie 
weken ziek en kon de eerste tijd maar matig zijn 
werk doen omdat hij snel moe was. Hoe herkenbaar 
als we nu mensen over de verschijnselen van corona 
horen vertellen.
Ook bij de googlezoektocht vond ik geen verhalen 
over hoe het toen was.
De meeste mensen hebben dezelfde herinneringen 
als ik. De school ging dicht of je was met een paar 
kinderen in de klas. Of er toen al een vaccinatie 
was kon ik niet vinden. Die griepvirussen hebben 
de wetenschap ertoe bewogen om een vaccin te 
ontwikkelen die griep beheersbaar maakt. Elk jaar 
krijgen ouderen en kwetsbaren een oproep om zich 
tegen griep te laten vaccineren.

Corona
Toen in februari vorig jaar de berichten kwamen 
dat er in China een vreemde griep heerste, was 
mijn persoonlijke gedachte: oh daar hebben wij 
wel een middel voor mocht het hier komen. 
Niet dus. En voor we het wisten zaten we er 
middenin. De tentoonstelling, net gestart, was één 
zaterdag te bekijken. De Winkel van Sinkel en de 
Oudheidkamer mochten niet meer bezocht worden. 
En iedereen was de eerste tijd aan beeld en krant 
gekluisterd om niets te missen over deze vreemde, 
angstige griep.

De opening van het Groene Kruisgebouw in het Beelaerspark (1959), op de foto v.l.n.r.: 
Burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen, Commissaris Klaasesz, Dokter De Goeje, 
Mevr. Klaasesz en W.C. Diephout.
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Er werden filmpjes verstuurd n.a.v. de maatregelen 
die genomen werden. “Tweeduizendtwintig, 
Coronajaar”. In Boskoop heeft de Historische 
Vereniging in hun tijdschrift ‘Paktijd’ een artikel 
gepubliceerd met advertenties waarin het woord 
corona voorkwam.
Zo bleek dat het woord Corona al in 1915! in 
de Boskoopsche Courant werd vermeld bij de 
aangeboden bomen ‘Rododendron Corona’ 
voor 9 gulden per stuk. Een vermogen in die 
tijd. Na de oorlog werden er in de krant ook 
chrysantenstekken, rozen en taxus aangeboden 
allemaal met de naam corona: Rosa Corona, 
Chrysant Yellow Corona. 
In 1929 stond een advertentie waarin coronakoekjes 
werden aanbevolen. Albert Heyn had in 1960 
coronasprits in de aanbieding en in 1968 corona-
krentenbrood. Er werd zelfs een auto aangeboden 
van garage Van Marrewijk, een ‘Toyota Corona 
1800’, voor de mooie prijs van 13.999,00 gulden. 
En de coronasigaren, coronathee, coronazomer-
schoenen en de schrijfmachine niet te vergeten. Voor 
Boskoop was corona niet onbekend!

Maatregelen
Na de eerste bekendheid is meteen alle aandacht 
uitgegaan naar de bestrijding van dit virus. We 
wonen intussen met heel veel meer mensen op 
hetzelfde aantal vierkante kilometers in Nederland. 
Wat een geluk voor hen die in Benthuizen wonen, 
want daar ben je binnen vijf minuten in het 
Bentwoud. Een prachtig wandelgebied. En heel 
veel mensen hebben een tuin, dus de eerste 
beperkingen hier in het dorp vielen nog wel 
mee.
Waar ik bij de geschiedschrijving van ziekten 
in vorige eeuwen niets over lees zijn de eisen 
van coronahygiëne, afstand houden en… het 
hamsteren.
Tijdens de pest werd een stad afgesloten, 
daardoor ontstond er natuurlijk na verloop 
van tijd gebrek aan van alles. Zeker bij de 
armere bevolking die altijd al van de ene dag 
naar de andere leefde. Nergens lees je dat 
kerken of andere instellingen meteen bezig 
waren om, waar mogelijk, de helpende hand 
te bieden. Misschien was dit zo gewoon om 
te doen dat het het vermelden niet waard 
was. In het boek van Camus over de pest 
wordt wel aangegeven dat er goed op je 
voorraad gelet moest worden want voor je 
het wist, was door onbekenden je voorraad 
geslonken. 
Bij de Spaanse griep in 1918 was men meer 
bezig met de naweeën van de oorlog. 

Ook al was het hier geen strijdtoneel, men merkte 
dat er een oorlog gaande was in Europa. Hamsteren 
van toiletpapier was zeker niet aan de orde. 
Toiletpapier was toen nog niet in algemeen gebruik.
Dat was bij de (eerste) corona-uitbraak wel anders. 
In de plaatselijke supermarkt zag ik lege schappen 
en mensen hun boodschappenkar volladen tot er 
niets meer bij kon. Bepaalde artikelen waren alleen 
aan de balie te verkrijgen omdat anders meteen de 
voorraad in één of twee karren verdween. We deden 
er lacherig over, maar wat was dit voor gedrag? 
Nu staan we ook veel meer stil bij de gevolgen van 
de griep.

School 
Tijdens de Spaanse griep was het nog niet voor 
ieder kind gewoon om elke dag naar school te 
gaan. Kinderen moesten vaak helpen op het land. 
Anno 2020 mochten ze niet! En hoe is het om thuis 
je schoolwerk te doen? Dan moet je je thuis ernstig 
buigen over je schoolwerk terwijl de juf of meester 
via de laptop aanwijzingen geeft.
Ook de verschillen qua beleving worden in de 
media verteld. De een kan beter accepteren als er 
iets niet kan en mag dan de ander.
Corona in Benthuizen. In de geschiedenis zal de 
coronatijd niet snel vergeten worden. Veel mensen 
houden een dagboek bij. Doet u dat ook? Of wilt u 
er over vertellen? Geef het door aan de Historische 
Kring. We kijken uit naar uw verhalen. 
Deze schrijver wenst u voor nu en in de toekomst 
gezondheid en geduld toe. 

Zuster Van Oostende doet een rondje met een patiënt in 1973.
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Naast de (oude) Hervormde pastorie bouwde de 
firma Van Noort in 1916 een huis voor de familie 
Van Aalst. (Zij verhuisden later naar Zoetermeer, 
waar zij een slagerij hadden.) 
De voorkant van het huis keek uit op de 
Dorpsstraat. Aangrenzend graasden schapen en 
koeien. Naast het domineeshuis lag een sloot, 
afgedamd door een dijk. Schuin naar beneden lag 
het weiland met een beetje naar achter een stal die 
bij de bezittingen van slager Van Aalst hoorde.
Aan de andere zijde van het huis stond de woning 
van wagenmaker Van Leeuwen. Tussen deze twee 
huizen was een vrij smalle poort. Die poort diende 
als toegang voor vier kleine arbeidershuisje en werd 
de ‘Pepersteeg’ genoemd. Waarom deze naam? 
Niemand die het (meer) weet.
Deze huisjes waren het eigendom van bakker 
Van der Heijden. Hoewel klein, nat en slecht 
onderhouden, was de woningnood in Benthuizen 
zo groot dat deze huisjes tot in de zestiger jaren 
bewoond werden.

Bewoners
Voor de oorlog woonden in de 
huisjes de families Pos, Alberts 
en Bij de Vaate. In de jaren vijftig 
boden de huizen onderdak aan 
o.a.  Joh. Straayer en zijn gezin 
en het echtpaar Dorst.
Marcus Pos werd in 1933 in een 
van de huisjes geboren. In een 
eerder Turfje vertelde hij dat 
het huis waarin zij woonden 
zo nat was, dat zijn zus Sina er 
astma aan over heeft gehouden. 
Daarnaast moesten zijn ouders 
elk jaar opnieuw behangen. 
Vanwege het water onder de 
vloer waren er grote vocht-
kringen op het behang te zien. 

Oorlog
Achter de huizen, in het 
weiland, stond de oude stal 
van de familie Van Aalst. 
Later diende deze als 
schuur voor de bewoners. Alle 
overtollige spullen werden daarin opgeslagen. De 
betonnen trog heeft nog jaren als herinnering aan 
zijn vorige bestemming in de stal gestaan. In de 
oorlog werd de stal door de Duitsers gevorderd en 
in gebruik genomen als munitiedepot. Marcus weet 
nog dat er altijd een soldaat op wacht stond.
In de oorlog was in de kleine huisjes aan de 
Pepersteeg de elektriciteit afgesloten. Vader Jaap 
Pos was echter inventief, hij wist de verzegelde 
meter in de stal/munitiedepot te verbreken en 
zorgde ervoor dat in zijn huisje wel licht kon 
schijnen. Als ’s avonds de luiken voor de ramen 
gingen in verband met de verduistering kon moeder 
Tannetje het knopje omdraaien en scheen de lamp! 
Om zich niet te vergissen draaide vader Jaap 
’s morgens het bolletje los in de lamp. Toen hij dat 
een keer vergeten was knipte ineens het licht aan. 

De Pepersteeg
Aan de Albert Schweitzerlaan heerst de laatste tijd veel bedrijvigheid. Op de plaats van de leeg-
staande garage en het woonhuis, met ernaast een grote hal, verrijst nu een appartementencomplex. 
Tot in de jaren vijftig was de Alb. Schweitzerlaan weiland. En graasden er de koeien van Bernhard 
van den Bosch. Wie weet nog van de Pepersteeg? Tijd om eens terug te gaan naar de oude bewoners.

Door: Anneke Bregman-de Groot

1950, Jopie Bregman in de tuin van haar 
ouders, op de achtergrond de Pepersteeg 
(in de volksmond), links het huis van Pie 
Spek- van Leeuwen, rechts het huis waar 
de families Dorst en Oudesluis woonden.
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De Duitse soldaat riep boos dat het licht uit moest. 
Gelukkig kwam de soldaat niet op het idee om 
navraag te doen waarom er in dat ene huis de lamp 
kon branden. Anders had het er voor vader Pos 
slecht uit gezien.

De stal/annex schuur kwam aan het eind van 
de oorlog in steeds slechtere staat te verkeren. 
Bij gebrek aan goed hout werden er door de 
buurtbewoners telkens een paar houten latten uit 
het dakbeschot van de stal gehaald om hun kachels 

te laten roken.

Nieuwe buren
De vier huisjes werden lange tijd 
bewoond door drie families. De familie 
Alberts gebruikte een tweede huis als 
slaapruimte. In de oorlog waren de 
meeste kinderen Alberts getrouwd en 
was het tweede huis niet meer nodig. Dat 
kwam goed uit want na de vordering van 
de stal door de Duitsers konden de buren 
hun spullen opslaan in dat leegstaande 
huis. Maar in de oorlog wilden Hannes 
Bij de Vaate en Gerritje van den Bosch 
gaan trouwen. Het enige beschikbare 
‘huis’ was dat huis/schuur aan het einde 
van de Pepersteeg. 

1965, Marie Alberts voor het huis van vader Alberts. 
Huizen stonden in de Dorpsstraat. Hier is later 
Garage Van der Meer gebouwd in 1969.

1955, Waar nu de Dr. Albert Schweitzerlaan is, stond dit bushokje en was de oprit naar Garage Van der Meer. In het eerste huis 
woonden de families Dorst en Oudesluijs, de huisjes die door het bushokje te zien zijn werden in de volksmond ‘de Pepersteeg’ 
genoemd en waren bereikbaar via een poort naast het huis van Oudesluis.



april 2021  •  BENTHUIZER TURFJES  •  15

Het oude huis werd leeggemaakt en Bij de Vaate 
knapte het huisje op zodat het weer geschikt 
werd voor bewoning. Nadat de Duitsers waren 
vertrokken kon de stal weer als schuur worden 
gebruikt. Iedere Pepersteegbewoner kreeg een 
plaatsje toebedeeld. Ook bakker Van der Heijden 
(eigenaar van huizen en stal) had er zijn briketten 
opgeslagen.
Het stond er heel vol. Dat was maar goed ook. Er 
was namelijk tussen al die spullen ook nog de auto 
van de bakker verstopt!

Gezellig
Hoewel de huizen klein en slecht onderhouden 
waren maakte dat voor de sfeer in de Pepersteeg 
niet uit. Marcus herinnert zich nog de gezellige 
gesprekken met o.a. de familie Alberts. Het waren 
mensen met humor. 
Vader Klaas Alberts was 
bakkersknecht bij bakker 
Van der Bijl. Hij begon 
’s morgens om vier uur in 
de bakkerij. Om twee uur 
was hij dan klaar. Hoe de 
familie in het huis paste, 
is voor 20e eeuwers niet te 
bevatten. Het huis bestond 
uit een klompenhok, 
annex keuken. Een kamer 
met twee bedsteden en 
een zolder. 

Daar sliepen dan vader, moeder en negen kinderen. 
Zes jongens: Piet, Klaas, Tinus, Adrie, Toon en Mart 
en drie meisjes, Marie, Niesje en Pietje. Gelukkig 
dat er voor het slapen een tweede huis beschikbaar 
was.

Verhuisd
Na de oorlog vertrok de familie Pos naar de nieuwe 
woningen aan de Molenstraat. De familie Bij de 
Vaate ging in een huis aan de Gelderswoudseweg 
wonen. 
De schuur en het grote huis werden gekocht door 
de familie Van der Meer. In het grote huis woonden 
toen twee families. 
In het grootste deel woonde de familie Dorst. 
Dochter Janna woonde met haar man Piet 
Oudesluijs in een ander gedeelte van het huis, naast 
de gang.
Na de verkoop van het huis verhuisde familie Dorst 
naar een van de kleine huisjes in de Pepersteeg. 
Oudesluijs en zijn vrouw en twee zoons bleven 
in het kleine gedeelte van het huis wonen. Na 
het overlijden van de heer Oudesluijs opende de 
weduwe nog een sigarenwinkeltje in de voorkamer 
van het huis.

Garage
De firma Van der Meer begon in 1959 in de 
oude stal een garage. Eerst was het vooral een 
werkplaats voor reparatie, later kwamen er door de 
toenemende welvaart steeds meer auto’s. De oude 
werkplaats maakte plaats voor nieuwbouw, maar 
daarover een volgende keer.

1958, Geheel rechts het hek wat 
de toegang was tot de dijk van 
Bernard van den Bosch Sr., waar 
hij zijn vee liet weiden. Rechts 
Garage Van der Meer, links 
huisjes (in de Peper steeg) waar 
de familie Alberts twee huizen 
bewoonde.

Klaas Alberts Sr. werkte tot op hoge leeftijd nog in Bakkerij Van 
der Bijl.
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Zoetermeer was in 1965 nog een dorp, maar wel 
een dorp met grootse plannen. Door het rijk was 
Zoetermeer aangewezen als ‘kern-gemeente’. Dat 
betekende heel veel woningen bouwen! Er zouden 
zelfs flats met 20 verdiepingen worden gebouwd. 
Zoetermeer moest een stad worden.
Een uitbreiding die voor de dorpen, gelegen om 
Zoetermeer, zeker veranderingen zouden brengen.
Koningin Juliana was benieuwd naar de invloed 
van die veranderingen op de omliggende dorpen. 
Zij wilde graag meer weten over de planologische 
opzet van Zoetermeer en de gevolgen voor 
omringende gemeenten. Daarom kwam zij met 
de commissaris van de Koningin deze plaatsen 
bezoeken. En zo gebeurde het dat op 25 mei van dat 
jaar de koningin in hoogsteigen persoon ook ons 
dorpje met een bezoek vereerde. 

Lopende lunch
In het archief van de HKB bevinden zich nog de 
programma’s van die dag. Wat een voorbereiding 
voor de gemeente en wat een overladen programma 
voor koningin Juliana.
Op één dag bezocht zij zeven dorpen met elk een 
eigen programma. Dat betekende een strak schema.
Jammer genoeg was het een druilerige dag. Soms 
moesten de paraplu’s gebruikt worden. 
Om 10 uur begon het programma voor de koningin 
in Boskoop. Deze gemeente zette zijn beste beentje 
voor en was erg blij dat het bezoek in mei plaats 
vond, “want dan stonden de bomen en bloemen 
in volle bloei”. En dat was natuurlijk wel een 
prachtige reclame voor het kwekersdorp. Al 
kon door de regen het geplande vaartochtje niet 
doorgaan.

Bezoek koningin Juliana
Als u het verzamelalbum over Benthuizen bezit, kunt u foto’s zien over het bezoek van koningin 
Juliana aan ons dorp. Wat was eigenlijk de aanleiding voor haar bezoek en hebben we nog een 
tastbare herinnering aan haar bezoek?

Door: Anneke Bregman-de Groot
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Een half uur later reed de auto met koningin en 
commissaris door naar Waddinxveen. Daar bleef 
zij bijna een uur. Zij bezocht daar onder andere 
een expositie van de plaatselijke industrieën. 
In Moerkapelle stonden de dorpelingen en 
burgemeester Keijzer al te wachten. De koningin 
wandelde door de Dorpsstraat en “ontmoette in het 
raadhuis een defilé van de verenigingen”, volgens 
het programmaboekje.
Daarna op weg naar Benthuizen. De burgemeester 
moest nu ook mee want in die tijd deelden 
Moerkapelle en Benthuizen één burgemeester. 
Gelukkig werd het weer beter en kon de wandeling 
door het dorp doorgaan. Het drukke programma 
begon om 12.05 in Benthuizen. Op de grens van 
Benthuizen en Zoetermeer werd Juliana om half één 
opgewacht door burgemeester Baron van Tuijll van 
Serooskerken van Zoetermeer. Die grens was toen 
nog bij café ‘De Zwaan’ van A. van Staalduinen, op 
de hoek van de Geerweg en de Slootweg.
In het groeidorp kregen de koningin en haar gevolg 
een lunch aangeboden. Zitten was er echter niet bij. 
Haar boterhammetje moest zij lopend verorberen. 
Pas om 14.00 uur kon zij zitten. Volgens het 
programma werd er om die tijd in ’t Trefpunt een 
toelichting gegeven op ‘Het structuurplan door 
de werkgroep Ontwikkeling Zoetermeer’. Voor de 
toelichting was anderhalf uur uitgetrokken. Maar 
dat was geen ontspannen uurtje natuurlijk. Er 
werden door belangrijke mannen belangrijke zaken 
besproken. En van de koningin werd belangstelling 
verwacht.
Na het bezoek van 
Zoetermeer ging het 
koninklijke gezelschap nog 
naar Nootdorp en Pijnacker. 
Pas tegen half zes was het 
programma afgelopen 
en kon de koningin weer 
richting Soestdijk. 
Wat een energie had onze 
koningin. En wat een 
professionaliteit om telkens 
met grote belangstelling 
en interesse te luisteren 
naar welkomstwoorden en 
uitleg over streekproducten. 
Hulde!

Voorbereidingen
Bij doorbladeren van het 
programmaboekje kan ik 
met gepaste trots meedelen 
dat de organisatoren in 
Benthuizen geprobeerd 

hebben de koningin op een originele manier kennis 
te laten nemen van ons dorp.
Ten eerste had men bedacht niet alleen aandacht 
te schenken aan dit bezoek. In 1965 was het ook 
twintig jaar geleden dat Nederland was bevrijd. En 
het bezoek vond plaats in de meimaand, de maand 
waarin 4 en 5 mei werden herdacht. De gemeente 
stelde een soort ‘feestmaand’ voor. Te beginnen met 
de verjaardag van koningin Juliana op 30 april.
De kerken hielden een herdenkingsbijeenkomst. 
Zo was er op 4 mei ’s avonds een kerkdienst 
waarin dominee Harinck een meditatie hield 
ter gelegenheid van 20 jaar bevrijding. Ook 
burgemeester Keijzer hield tijdens deze dienst een 
rede getiteld: ‘Verzoek-Bevel-Afspraak’. De collecte 
was voor de Stichting 1940-1945.
Er werd een comité opgericht om een blijvende 
herinnering te realiseren. Een herinnering aan zowel 
20 jaar bevrijding als het bezoek van koningin 
Juliana. De heren Diephout en Van Noort waren 
respectievelijk voorzitter en secretaris van het 
comité. Zij kregen de bevolking mee het carillon (of 
klokkenspel) te financieren. Aan de firma Eijsbouts 
werd gevraagd de klokken te gieten. Tijdens de 
voorbereidingen kwam er zelfs een rijdende beiaard 
in het dorp. Beiaardier mevrouw Pieffers speelde 
prachtige melodieën. Tijdens die gebeurtenis 
overhandigde de heer G.C. Diephout al een 
startbedrag van 6000 gulden aan de burgemeester. 
Dat geld kwam van de aannemers uit Benthuizen. 
De rest werd bijeengebracht door de inwoners van 
Benthuizen.

Ter gelegenheid van het bezoek van de koningin werd het Beelaertspark opgeknapt met onder 
andere een kinderboerderij. Schilder Kees Havenaar Mz. legt er de laatste schilderhand aan.
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Cadeau
De koningin ging niet met lege handen naar 
huis. Naast een mooi boeket werd er ook voor 
een ander cadeau gezorgd. Na overleg met het 
hof bleek dat Juliana graag iets wilde krijgen wat 
bestemd kon worden voor een nog te stichten 
gehandicaptencentrum. 
In Baarn werd namelijk een instelling gebouwd 
voor gehandicapte padvinders. Daarom kreeg de 

koningin in elk dorp een geschenk voor ‘De Blauwe 
Vogels’ in Baarn. In Boskoop kreeg zij symbolisch 
beplanting voor de tuin en in Waddinxveen 
meubilair. Omdat de koningin bij ons een carillon 
zou onthullen leek het de organisatoren aardig 
om de koningin namens ons dorp een tafelbel 
te overhandigen voor het kamphuis van de 
padvinders.

Beelaertspark
Verder kregen de koningin en haar gevolg 
een rondleiding door het Beeleartspark. Het 
park, vroeger in gebruik als volkstuinen voor 
de bewoners, kreeg een ware metamorfose. 
In het midden kwam een boerderijtje te staan. 
Daaromheen kwamen akkertjes met de producten 
die op Benthuizer grond werden geteeld.
Het boerderijtje werd keurig in de lak gezet door 
schilder Kees Havenaar. Het zag er prachtig uit.
De bevolking werd opgeroepen om te vlaggen. 
De instructies waren duidelijk: een vlag met 
wimpel. En verder “dienden de aanwijzingen van 
de rijkspolitie (te paard!) stipt en onmiddellijk te 
worden opgevolgd”. 
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Er was een programmaboekje te 
koop voor 1 gulden. Daarin kon 
men van stap tot stap meelezen 
hoe de dag was ingedeeld. 
Het bezoek begon bij de hoek 
Dorpsstraat/Schoolstraat.
De kleuters en de leerlingen van 
de scholen werden opgesteld in 
de Schoolstraat. Als het koninklijk 
gevolg voorbij zou zijn, werden 
de kinderen opnieuw opgesteld. 
Nu aan de Dorpsstraat ter hoogte 
van café ‘De Zwaan’.
De koningin stapte bij het 
Beelaertspark uit om dan, 
begeleid door burgemeester 
Keijzer, door het parkje te 
wandelen. Ondertussen werd 
er van “landbouwkundige 
zijde uitleg gegeven over de 
landbouwgewassen zoals in 
Benthuizen geteeld”. 
Langs het Groene Kruisgebouw kwamen 
de koningin en haar gevolg dan aan bij het 
gemeentehuis. Daar lag het ‘Boek der Gemeente’ 
klaar voor de handtekening van onze koningin.

Klokkenspel
Tijdens het bezoek van de koningin was het 
hele dorp uitgelopen om een glimp van onze 
koningin op te vangen. De koningin was gekleed 
in een zijden jas en had een 
goudkleurige hoed op haar 
hoofd. Bij het gemeentehuis 
wachtte de voltallige 
gemeenteraad en natuurlijk 
het ‘Comité Klokkenspel 
Benthuizen’. Door het zetten 
van haar handtekening Juliana 
in het boek, werd het carillon 
in gebruik genomen. Een krant 
schreef dat de klokken ‘Wij 
willen Holland houen’ speelden 
tijdens het tekenen van het 
boek. Daarna bood voorzitter 
G.C. Diephout van het comité 
de majesteit het geschenk van 
Benthuizen aan: een staande 
klok in smeedijzeren driepoot 
gevat, bestemd voor het 
kamphuis ‘De Blauwe Vogel’. 
Dat huis werd beheerd door het 
Nederlandse Padvindersgilde 
voor gehandicapte kabouters en 
padvinders in Baarn. 

Dan is het bezoek bijna afgelopen. De burgemeester 
begeleidt koningin Juliana en haar gevolg naar de 
hoek van de Slootweg en Geerweg. Daar staat het 
ontvangstcomité van Zoetermeer al te wachten. 

Feest
In Benthuizen was het feest nog niet afgelopen. 
’s Avonds was er een mars door de gemeente van 
het muziekkorps Concordia uit Waddinxveen. 

Daarachter kwamen dan de leden 
van de gymnastiekvereniging 
NAS. Voor het gemeentehuis 
was er een demonstratie van de 
diverse turn onderdelen op het 
bordes. Er was een volkszang 
met een prijsuitreiking van de 
ballonnenwedstrijd op 5 mei.
Later op de avond liep de 
jeugd met lampionnen door het 
dorp, voorafgegaan door het 
muziekkorps. Rond tien uur 
sloot burgemeester Keijzer de 
feestdag af met het gezamenlijk 
zingen van het Wilhelmus. Het 
was een prachtige dag geweest.
Hebben we nog herinneringen 
aan het bezoek van de koningin? 
Jazeker. Nog steeds zijn 
elke dag de klanken van het 
carillon te horen. En hoewel 
het boerderijtje er niet meer is, 
bestaat het Beeleartspark nog 
steeds.

De tafelbel voor ‘De Blauwe Vogels’.



Herinnering

Ik (AB) kan me het bezoek nog goed herinneren. Ik 
zat in groep 2 van de kleuterschool. In de weken voor 
het bezoek werden hoedjes geknutseld en vlaggetjes 
vervaardigd. Op de dag zelf werd ’s morgens door 
mijn moeder een oranje sjerp omgedaan en kreeg ik 
oranje strikjes in mijn vlechten. Daarna werd ik in mijn 
zondagse kleren naar school gestuurd.
Op school was het een en al bedrijvigheid.

Juf Kegel en juf Tineke (later mw. Van Waay) zetten de 
kinderen in de rij en liepen met alle kleuters met hun 
hoedjes en vlaggen naar de Schoolstraat. Die straat lag 
op de route die de auto met de koningin zou rijden. 
Rond 12.00 uur kwam er een grote zwarte auto de 
Schoolstraat ingereden. We zwaaiden met onze 
vlaggetjes naar de auto die in matige snelheid 
voorbijreed. Ik zag iets gouds voorbij zoeven.  
Ik had de koningin gezien.

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 ontvangst van H.M. Koningin Juliana door het gemeentebestuur, 25 mei 1965.


