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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

Het lijkt erop dat we langzaam weer teruggaan naar het 
‘oude’ normaal. Besmettingen met het Corona-virus nemen af 
en er wordt veel gevaccineerd. Dit is de situatie van vandaag 
(begin augustus), maar we weten dat het snel weer kan 
veranderen. Voorzichtigheid blijft dus geboden en ook blijven 
er onzekerheden voor de komende maanden.
Weliswaar met enkele beperkingen is de Winkel van Sinkel 
alweer enkele maanden open. De Oudheidkamer is tot dusver 
nog niet geopend, de ruimtes zijn te klein om de 1,5 meter 
afstand te kunnen aanhouden.
We maken volop plannen voor de Monumentendag op 
11 september 2021. We willen op deze dag weer trachten de 
Oudheidkamer te openen (mogelijk met wat beperkingen).
Het thema van dit jaar is “Mijn monument is jouw monument”. 
Dit thema is een vrije vertaling van “Mi casa as su casa” 
(mijn huis is jouw huis). Op basis van dit thema willen we de 
plaatselijke verenigingen een plaats geven in ons huis.
Een aantal verenigingen is op onze uitnodiging ingegaan en 
zij zullen aanwezig zijn.
In de tentoonstellingsruimte wordt een expositie ingericht van 
de historie van deze verenigingen, buiten op het Molenplein 
kunnen ze laten zien wat ze nu de plaatselijke bevolking te 
bieden hebben.
Verder is op het Molenplein weer de gelegenheid voor het 
drinken van een kopje koffie, de Winkel van Sinkel pakt uit 
met leuke aanbiedingen snoep, maar ook brocante en planten 
zijn te koop.
We beginnen deze dag om 10.00 uur. Laten we hopen dat alle 
plannen kunnen worden uitgevoerd. We zullen ons aan alle 
voorgeschreven maatregelen in verband met Corona houden.
Ook hebben we in de ringvaart achter de Oudheidkamer een 
boenstoep gebouwd. Een boenstoep is een korte lage houten 
plankier gelegen aan het water. Zij werden gebruikt als 
wasplaats voor het grove werk, maar ook kleding, groenten, 
melkbussen en emmers werden hier gespoeld. Een bord met 
uitgebreide informatie is erbij geplaatst. Bij de waterput op 
het Molenplein staat eveneens een informatiebord.
Verder werken we aan een buitententoonstelling, achter de 
Oudheidkamer. Hier worden oude landbouwgereedschappen 
tentoongesteld. Deze gereedschappen zijn geschonken door 
de gebrs. Van Gaalen.
Onze Algemene Ledenvergadering welke we altijd in het 
voorjaar houden, hebben we gepland op 8 oktober 2021. 
Uitnodiging, agenda met stukken wordt U tijdig toegezonden.
Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn vrijwilligers nodig, 
gelukkig zijn deze er altijd als we ze vragen. Hiervoor zijn we 
als vereniging hen veel dank verschuldigd.
Hopelijk krijgen we een mooi najaar en een begin van een 
nieuwe normale situatie.

Jan de Ruiter
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Als u dit Benthuizer Turfje in de bus krijgt is het 
alweer september.
Wat gaan de weken toch snel. In dit nummer het 
vervolg over de jaren dat burgemeester Steenbakker 
Morilyon Loijsen onze burgervader was. 
Gewaardeerd werd hij zeker. Dat bleek wel bij zijn 
ambtsjubileum en zijn afscheid. Hij kreeg bepaald 
geen kleine cadeaus.
Wat is er door de jaren heen veel veranderd. 
Marjolijn schrijft over de prijzen van levens-
middelen in de jaren zestig, dit naar aanleiding 
van een folder van Jan Verheul. Dan blijken we 
nu in verhouding veel minder te betalen voor de 
dagelijkse boodschappen dan vroeger. En realiseer 
je je dat de mensen vroeger niet voor niets overal 
‘spaarpotjes’ voor hadden.
Toch kwam ook in Benthuizen de vooruitgang. Het 
betekende wel de afbraak van de Pepersteeg. Er 
kwam een grote garage met woonhuis voor in de 
plaats. En ook dat is nu alweer verleden tijd.
Tevens kunt u weer genieten van ‘mijmeringen bij 
een prentbriefkaart’. 

Bij de vorige uitgave van het 
Turfje ging er wel wat fout. 
Bij het verhaal van Truus 
Binnendijk-Voorwinden stonden 
foto’s van haar huis. Maar we 
hadden ook een mooie afdruk 
met daarop Truus(je) met haar 
moeder, opa Van Leeuwen en 
haar zusje Nellie (zie foto rechts). 
Die willen we u niet onthouden! 

We hoorden dat dhr. T. Mets  
is overleden.  
Als oud-vrijwilliger heeft hij 
veel voor onze vereniging 
betekend. We wensen zijn 
familie veel sterkte met dit 
verlies.

Winkel van Sinkel 
De winkel van Sinkel is in aangepaste vorm, 
coronaproof, geopend. De voorraad is weer 
aangevuld. Er is weer van alles te koop!
Kijk voor de actuele openingstijden op de website of 
volg ons op facebook.

Agenda 
11 september 2021  I.v.m. de geldende coronamaatregelen zijn alle activiteiten in het kader van de 

monumentendag op 11 september 2021 geannuleerd.
 Verdere activiteiten zijn door het coronavirus nog steeds stilgelegd.

Nieuwe leden   Mevrouw C. Priem, dhr. C. van Waay, dhr. A. van Soest en dhr. S.J. Wiersma, allen uit 
Benthuizen; mw. C. Blom – de Ruiter uit Alphen a/d Rijn en mw. M. Schoemaker uit 
Zoetermeer.

De Winkel van Sinkel is momenteel met een paar beperkingen 
geopend voor jong en oud.
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Met Dicky, Riny en Wil Slootmaker worden 
herinneringen opgeschreven. Zij woonden op 
Dorpsstraat nr. 190. Vader, moeder, Leny, Wil, 
Ineke en Riny Slootmaker kwamen er in 1951 
wonen. Later zijn Dicky en Leo daar geboren. 
En ze hebben er een heerlijke tijd gehad, wordt 
er bijna in koor gezegd. Het waren 6 huizen. 
Als je er voor stond woonden ze in het tweede 
huis van rechterkant af. Dan kwam er een poort 
met weer twee huizen, een ‘open’ poort en dan 
nog twee huizen (zes op een rij). Marcus en 
Margot Pos zijn jarenlang hun buren geweest.

Wonen
Om te wonen was er plaats genoeg maar om te 
slapen was het inschikken. Dat was heel gewoon in 
de jaren ’50 en daarna. Bijna niemand had een slaap-
kamer voor zichzelf. Ook Riny en Dicky hebben met 
een zus een slaapkamer gedeeld. Wil had een plekje 
gekregen op de overloop, achter een gordijn.  En een 
douche was in de jaren ’50 ook een zeldzaamheid. 
In luxe huizen was soms een badkamer. Het was 
in die tijd heel gewoon om ’s morgens bij het 
aanrecht een washand over je gezicht te halen. Eén 
keer in de week ging je in een grote teil om lekker 
afgesopt te worden. Riny herin nert zich de douche 
achter het gordijn in de bij keuken. Deze is pas later 
ingebouwd, Wil was toen al getrouwd.

De was
Moeder Slootmaker had fijn een bijkeuken waar 
de kinderen in de teil konden en natuurlijk ook op 
maandag de was werd gedaan. Die was niet klein 
met hun gezin! En kenmerkend voor hun moeder, 
ook voor opa en oma en tante Jo werd de was 
gedaan. Kon er allemaal bij! Gelukkig kwam tante 
Jo vaak helpen bij de grote was. Achter het huis was 
ruimte genoeg om waslijnen te maken. Op maandag 
speelde je onder de wapperende was. Bij regen of in 
de winter was het problematischer om die grote was 
te drogen. Ze herinneren zich nog wel hoe dat ging, 
maar zich er druk om maken deden ze niet. Als kind 
ben je daar niet zo mee bezig. Het was  heel gewoon 
dat er bij winters weer of regendagen een houten 
droogrek om de kachel stond, waar dan de was 

werd gedroogd. Dan iets minder ruimte in de kamer 
(je moest wel voorzichtig zijn dat het wasrek niet 
tegen de kachel kwam).

Spelen en spelletjes
 Ze hadden altijd heerlijk de ruimte om te spelen, 
want van spelletjes doen hield de familie wel. Fijne 
herinneringen hebben ze hieraan. Wil geeft aan dat 
als ze aan het spelen waren bijna alles mocht van 
hun moeder. Hun moeder deed zelf ook graag met 
hen een spelletje. Buitenspelen ging prima achter 
hun huis want daar was een behoorlijke ruimte. En 
toen ze wat groter werden, gingen ze gewoon door 
het hekje heen en was het speelterrein eindeloos. 
De hele buurt speelde in de Molenstraat. Kinderen 
genoeg om mee te spelen. De Molenstraat lag lager 
dan de Dorpsstraat, er was dus een mooie afrit naar 
beneden waar je met de fiets of step naar beneden 
kon racen. Dat ging meestal goed al zaten de knieën, 
ellenbogen of andere lichaamsdelen regelmatig onder 
de pleisters, wat dus betekende dat het ook wel eens 
verkeerd ging met de (doortrap)fiets of step. 
Van alles werd er gespeeld. Verstoppertje, hinkelen 
noem maar op. Was de straat niet boeiend genoeg 
dan trokken ze wel het weiland in om slootje te 
gaan springen. Daar was hun moeder niet zo blij 
mee. Een excuus: “Die sloot was breder dan ik 
dacht of ik gleed uit.” Je kleren waren vies en nat en 
moeder had genoeg te doen en zat niet te wachten 
op die extra was. Ondanks dat werd er toch vaak in 

Mijmeringen bij een prentbriefkaart.
Als je nu over de Heerewegh rijdt kun je je bijna niet meer voorstellen hoe dit gedeelte van Benthuizen 
eruit heeft gezien. De molen staat er (gelukkig) nog, maar de huizen die er stonden zijn al meer dan 
veertig jaar geleden verdwenen. Deze mijmeringen gaan over de bewoners van die woningen aan het 
stukje Heerewegh, toen nog Dorpsstraat geheten. De huizen stonden schuin tegenover de molen met een 
wijds uitzicht over de polder. De huizen die er nu staan hebben dat uitzicht nog steeds! 

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij

De Dorpsstraat (volgens het straatnaambord met één ‘s’) 190 en 188.
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het weiland gespeeld en was 
je jurk niet nat dan weer vuil 
van… tja, hadden er koeien 
gelopen of waren het schapen? 
Je rook niet fris meer.

Winterkou en schaatspret
’s Winters was het buiten de 
huiskamer erg koud. Vooral 
in de slaapkamers. In de wc 
stond een petroleum stelletje 
om alles ontdooid te houden. 
Het huis stond onder aan de 
dijk, dus als de koude noorden wind over de polder 
aan kwam zetten was het bepaald niet fijn. Gelukkig 
was het in de kamer warm. Als het sneeuwde dan 
stoof het soms zo erg, dat de sneeuw tussen de 
dakpannen door kwam en je niet vreemd op moest 
kijken, als er ’s morgens bij het wakker worden 
sneeuw op je deken lag. Ondanks die kou was het 
er toch goed wonen, want bij strengere vorst was je 
meteen bij het ijs om te schaatsen.
In de kamer werden de schaatsen onder de 
schoenen gebonden en dan nam vader hen één voor 
één op zijn rug en bracht hen zo naar het ijs om 
lekker te gaan schaatsen. Allen hebben daar mooie 
herinneringen aan. Een leuk detail van hen over de 
benaming van het water. Zij schaatsten op de sloot. 
De Vaart begon pas voorbij de molen! Schaatsen 
deden ze wel op de Vaart maar zwemmen nooit. 
Zwemmen gebeurde meestal op vakantie ergens in 
Limburg of waar ze dan een dag naar toe gingen.

Vakantie
Dat vakantie houden was toen ze klein waren 
meestal één dag. Ze werden in de auto gezet en 
reden naar een speeltuin of andere plek waar ze zich 
heerlijk konden vermaken. “Af en toe gaan pa en 
moe met ons naar de speeltuin toe”. We gieren van 
het lachen als de herinneringen aan de badkleding 
wordt besproken. Zo’n eigen gebreid badpak was 
nou niet echt lekker en zeker werd er geen snelheid 
mee gehaald bij het baantjes zwemmen. Zwemmen 
hebben ze bijna allemaal zichzelf geleerd. Dicky 
heeft zwemles op school gekregen. Alleen zij 
heeft een zwemdiploma en Leo die de jongste is 
natuurlijk ook. Later werden de vakanties langer.  
Er is verschillende keren gekampeerd. Toen was een 
aantal kinderen al op een leeftijd dat ze niet zo’n zin 
meer hadden om mee te gaan.

Bushalte
De vijf zussen werden ouder. Spelen in de Molen-
straat werd verleden tijd. Na hun middelbare-
schooltijd in Zoetermeer gingen ze daar ook werken. 

’s Morgens was 
het dringen voor 
de spiegel want je 
moest er qua haar en 
gezicht goed uitzien. 
Ruzie om een trui of 
panty hoort er dan 
van tijd tot tijd ook 
bij en opschieten 
ook. Ze wisten 
precies wanneer de 
bus eraan kwam. 
Dan zagen ze dat de 

mensen die op de bus stonden te wachten allemaal 
één kant op gingen! Ja, die bushalte zo dichtbij was 
heel makkelijk! Bijna nooit hoefden ze op de bus te 
wachten. Omdat ze dagelijks met de bus naar hun 
werk gingen, kende de chauffeur van de bus hen 
ook en soms stopte de bus precies voor hun huis 
zodat ze alleen het paadje maar hoefden af te lopen. 
Er werd ook weleens plagerig doorgereden tot 
de benzinepomp bij De Vrij omdat ze zogenaamd 
niet op tijd de stopbel in de bus hadden hadden 
ingedrukt.

Vriendjes
De wereld werd groter. Ze kregen vriendjes! 
Heerlijk dat ze naast het huis een poort hadden. 
Lekker donker, ideaal als je afscheid nam van je 
vriend. De vrienden brachten nog meer leven in het 
gezin. Naast hun t.v. hadden ze zoals bijna iedereen 
in die tijd ook een platenspeler. Van je verdiende 
geld kocht je een plaatje of een lp. Wat was er leuker 
om op de muziek met je vriend te dansen of je 
danspassen van dansles te oefenen. Reuze gezellig.
Eén voor één gingen ze hun eigen weg. Leny 
trouwde als eerste, toen Wil en Ineke. Riny  vertelt 
dat zij niet vanuit de Dorpsstraat is getrouwd. De 
familie verhuisde eind jaren zestig naar de Prins 
Hendriklaan. 
De huizen hebben er nog geruime tijd gestaan. 
Dicky, Riny en Wil kunnen zich niet herinneren 
wie er na hen in het huis is gaan wonen. Marcus 
en Margot hebben er tot begin jaren ’80 gewoond, 
daarna zijn de huizen al vrij snel afgebroken. Toen 
er nieuwe huizen werden gebouwd kreeg de straat 
ook een andere naam: Heerewegh.
Maar de foto’s van Dorpsstraat nr. 190 hebben 
mooie en warme herinneringen voor de familie 
Slootmaker. Voor hen blijft het de Dorpsstraat.

Met genoegen heb ik de herinneringen 
opgeschreven, want deze plek roept bij mij ook heel 
veel leuke en mooie herinneringen op omdat ik 
vanaf de eerste klas al bevriend ben met Riny.

De familie Slootmaker.
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Met de nieuwe tentoonstelling willen we u herin-
neringen laten beleven van de sport verenigingen 
die er in ons dorp al lange tijd zijn of helaas waren.
Hoe zijn we op dit idee gekomen? Wel, de 
landelijke monumentendag heeft altijd een thema. 
Dit jaar is het thema “jouw monument, mijn 
monument”. Nu is er over bepaalde monumenten 
het afgelopen jaar behoorlijk veel discussie gaande. 
Daar ga ik hier niet over schrijven maar wel 
waarom we sportverenigingen kiezen. Een van 
de suggesties van de commissie monumentendag 
was “sportverenigingen”, als monument van 
ontmoeting. Een monument roept herinneringen 
op en als je “jouw/mijn” in gaat vullen roept het 
persoonlijke herinneringen op. Hopelijk met dit 
onderwerp heel veel goede.
Het sport-/verenigingsleven hebben we ook lange 
tijd moeten missen een reden temeer om hier 
aandacht aan te willen besteden.

Toen we in de geschiedenis van ons dorp gingen 
spitten kwamen we tot de ontdekking dat er veel 
verenigingen zijn of geweest zijn. Om niet te veel 
hap/snap bezig te zijn hebben we voor de sport 
gekozen. Een andere reden is dat we anno 2021 een 
druk sportjaar beleven. Voetballen, Tour de France, 
Olympische Spelen en Max Verstappen!

Voor de één is sport met 
het hele lijf bezig zijn en 
voornamelijk als doel dit 
soepel te houden. Voor de 
ander is het doel topprestaties 
leveren. Terwijl er ook zijn 
die het meer zoeken in de 
denksport. 

Tentoonstelling
Als we ergens op hopen………

Als we ergens naar uitzien………

Met vet gedrukte letters begin ik te schrijven over de nieuwe tentoonstelling. Zoals heel 
veel andere dingen en bezigheden hebben we in de Oudheidkamer ook de tentoonstellingen 
gemist. Nu hopelijk het ergste leed is geleden en we weer meer ruimte voor ontmoeting 
hebben, is de tentoonstellings commissie enthousiast begonnen aan de voorbereiding voor 
een nieuwe tentoon stelling. Deze gaat hopelijk feestelijk van start op monumentendag.
De vitrines hebben we leeggemaakt met een weemoedig gevoel. Slechts één zaterdag kon deze 
bezocht worden en daarna alleen via de website. Hopelijk gaat het nu als vanouds worden.

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij

1941, sportvereniging N.A.S.  
We herkennen op deze foto onder 
anderen: Bea Francken, Jo Gräper,  
Dit Vermeulen, Willie Buis,  
Riet Spruitenburg, Jo van der Eijk  
en Stien Korbijn.

Vollybalkampioen, dat mag gevierd 
worden!
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Soms individueel of juist in teamverband. Eén ding 
is voor alle sport nodig nl. een attribuut en vaak ook 
kleding. En wat is bij dat laatste steeds aanpassing 
geweest. Met een glimlach bekijken we de foto’s 
van lang geleden als we de lubberende shirts van 
de heren zien als ze aan de rekstok hangen of de 
ondergebonden schaatsen. Maar dat is juist de 
charme van de tijd waarin men aan iets meedoet. 
Onze achterkleinkinderen kijken misschien ook 
verbaasd naar de foto’s (of zijn het dan alleen maar 
googlebeelden?) van de outfit van de sportmensen 
uit 2020. 

We proberen op de tentoon stelling d.m.v. attributen 
en foto’s u daar het een en ander van te laten zien.
Voor de één een herinnering omdat je hebt mee-
gedaan en voor de ander omdat je er graag naar 
keek. 
Hoe leuk was het als de gymvereniging door het 
dorp marcheerde – dit was vaak een onderdeel van 
de gymnastiek – op weg naar een uitvoering. 

Die sportdemonstratie vond meestal 
plaats op het weiland achter de 
Molenstraat. Daar kon op een 
zomeravond iedereen die wilde, 
komen kijken om te genieten van 
prachtig uitgevoerde oefeningen. 
Wie herinnert zich niet Hannes de 
Vrij aan de rekstok of de brug met 
gelijke leggers. En hoe fijn is het als 
op zaterdag bij de Bentwoudlaan 
steeds gejuich wordt gehoord van 
de vele toeschouwers omdat BSC  
scoort of een prachtig spel laat zien. 
Sport hoort bij ons leven. Maar 
nu hoor ik u denken: ”Nou voor 
mij echt niet”. Toch is sporten 
niet weg te denken uit ons land. 
Ik las in een landelijke krant dat 
circa 26.000 sport verenigingen, 

75 sportbonden en één miljoen vrijwilligers zich 
inzetten voor hun 4,3 miljoen leden.

Kom genieten van de tentoonstelling en breng 
meteen een bezoekje aan de Oudheidkamer en de 
Winkel van Sinkel. Grote kans dat u snoepend naar 
huis gaat gewapend met leuke (sport)herinneringen.

Zaal Kardolus, sabel equipekampioen van Nederland 1969.
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In 1957 was de burgemeester veertig jaar in 
overheidsdienst. In de kranten verschenen 
uitgebreide beschrijvingen over de loopbaan 
van Steenbakker Morilyon Loijsen. De Haagsche 
Courant schrijft op 27 september van dat jaar: 
“Sinds de installatie van de heer Steenbakker heeft 
Benthuizen haar achterstand ingehaald. Financiële 
omstandigheden zijn oorzaak geweest dat het 
tempo enigszins moest worden vertraagd omdat 
de publieke middelen zulks eisten, maar een heel 
voornaam punt is daarbij dat de gemeentelijke 
financiën kerngezond kunnen worden genoemd 
ondanks enige vlottende schuld, die voor 
Benthuizen een halve ton te hoog ligt. 

Het ideaal van burgemeester Steenbakker was om 
Benthuizen op te bouwen tot een flinke welvarende 
landelijke gemeente met een eigen karakter, een 
krachtig onafhankelijkheidsgevoel en zelfstandigheid 
met een nijvere bevolking, vol ondernemingslust, 
gedragen door de wil tot volharding, ook in de 
dagen van teruggang. (…….) Onder leiding van deze 
burgemeester is veel tot stand gekomen. 

Straten werden vernieuwd en verschillende nieuwe 
wegen werden aangelegd. Het uitbreidingsplan 
‘Noord’ nadert zijn voltooiing, het onderwijs is 
in nieuwe banen geleid, de halschool voor het 
bijzonder lager onderwijs werd grondig opgeknapt 
terwijl het Chr. Kleuteronderwijs een zelfstandig 
schoolgebouw kreeg. (Hier vergist de journalist 
zich. De halschool was nieuw en de kleuters 
kwamen in de opgeknapte oude chr. school. AB). De 
onderwijsvernieuwing kwam tot uiting in diverse 
nieuwe leermiddelen en als sluitstuk van het lager 
onderwijs is dit voorjaar de kroon op het werk gezet 
door de ingebruikstelling van het houten leslokaal 
voor huishoudkunde voor alle lager onderwijs. 

(Dit houten gebouwtje stond 
tegenover de School met de 
Bijbel. AB)
Het verenigingsleven 
werd gestimuleerd door 
de totstandkoming van het 
verenigingsgebouw dat in 
een zeer dringende behoefte 
voorziet. De woningvoorziening 
werd onder deze Benthuizense 
magistraat met circa een vierde 
vermeerderd. Aan het fraaie 
doch eenvoudige gemeentehuis 
is de naam van burgemeester 
Steenbakker onverbrekelijk 
verbonden.
De jubilaris oefent het 
secretariaat uit van de Stichting 
Drinkwaterleiding ‘De tien 
gemeenten’ te Pijnacker en 
van de Kamerkring Leiden 
der CHU, maakt deel uit 
van het hoofdbestuur van 

de Chr. Historische Unie, is voorzitter van de 
afd. Benthuizen van het Groene Kruis en bekleedt 
voorts het ere-voorzitterschap van verenigingen op 
cultureel en sociaal gebied.
Naast de Haagsche Courant beschreven ook de 
Boskoopse Courant, het Leidsch Dagblad, de 
Goudsche Courant, de Nieuwe Leidse Courant en het 
Vrije Volk de daden van de Benthuizer Burgervader. 

27 mei 1957, bezoek van commissaris der Koningin Klaasesz met zijn vrouw aan Benthuizen.
Hier bezoekt mevrouw Klaasesz de kleuterschool. Liesje Snoep en Bea Gräper mochten een 
attentie aanbieden. Rechts mevrouw Steenbakker en geheel links mevrouw Diephout.

Burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen (II)
In het vorige Turfje schreven we dat de burgemeester zonder veel tromgeroffel veel voor elkaar 
kreeg in Benthuizen. Zijn voorzichtige vasthoudendheid bleek vruchten af te werpen. Zo kon in 
1954 de eerste steen worden gelegd voor een nieuw goed geoutilleerd gemeentehuis en waren de 
financiën tiptop in orde. Reden om de burgemeester in de bloemetjes te zetten en dat deden de 
Benthuizenaren bij zijn veertigjarig jubileum en nogmaals bij zijn afscheid.

Door: Anneke Bregman-de Groot
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Receptie
Op 15 oktober wordt er voor 
de burgemeester, zijn vrouw, 
zoon en dochter een receptie 
georganiseerd. Volgens de 
kranten heeft de Benthuizer 
bevolking de burgemeester 
op “weergaloze wijze zijn 
waardering en aanhankelijkheid 
getoond”. 
De belangstelling was dan 
ook enorm groot. En de 
burgemeestersfamilie heeft 
waarschijnlijk een week nodig 
gehad om bij te komen van 
een feestavond die begon om 
zes uur met een buitengewone 
raadsvergadering en eindigde 
met een receptie die duurde tot 
elf uur!
Daarbij moest er naar een 
vloed golf van sprekers worden geluisterd volgens 
een van de aanwezige journalisten.
Maar het aanhoren van de speeches ging gepaard 
met mooie cadeaus. Zo kreeg de familie een fraaie 
rotan stoel van collega-burgemeesters. De gemeente 
gaf een gift ‘onder couvert’, (hoeveel het bedrag 
was vermelden de annalen niet). Namens de 
voltallige gemeenteraad en het personeel werd de 
burgemeester een zilveren kandelaar overhandigd 
en een zilveren vierkleuren potlood. 
De Benthuizer verenigingen hadden geld bij 
elkaar verzameld en gaven de burgemeester 
twee geschenken. In het ‘Vrije Volk’ staat: “De 
vijftienjarige Houkje Korbijn in het blauw-witte 
uniform van de gymnastiekvereniging NAS 
en de twaalfjarige Ria Straaijer in het rood-wit 
van de zangverenigingen kwamen namens alle 

verenigingen een splinternieuwe fiets aanbieden 
plus een schemerlamp.” De heer Runsink, gemeente-
ambtenaar, hield daarbij een toespraak. Hij vroeg 
in zijn speech meteen om een ‘grasmatterrein’, 
om de schooljeugd lichamelijke oefening te laten 
beoefenen. Hij bedoelde eigenlijk een voetbalveld, 
maar verpakte dat heel aardig. Ook de scholen 
zorgden voor cadeaus die vergezeld gingen met 
letters die samen het woord ‘Benthuizen’ vormden.  
Het was een geweldige avond voor de 
burgemeester en zijn vrouw en maakte duidelijk 
dat de Benthuizenaren veel op hadden met hun 
burgervader.  

Nieuw wijkgebouw
Na dit feestelijk gebeuren ging de burgemeester 
weer aan het werk voor zijn dorp. Hij was nog niet 
klaar. Eén van zijn wensen was een wijkgebouw 
waardoor de gezondheidszorg in het dorp op hoger 
peil zou worden gebracht.
De voorzieningen voor gezinszorg waren al 
verbeterd. Werd er eerst ‘consultatiebureau’ 
gehouden in café ‘De Zwaan’ van A. van 
Staalduinen, in later jaren was er al een eigen 
bureau aan de Dorpsstraat. 
Maar de kruisvereniging, met de burgemeester 
voorop, wilde graag een praktisch en nieuw 
gebouw. En dat gebouw kwam er. In het 
Beelaertspark werd een modern gebouw 
geopend. Het was een hoogtepunt in de 
burgemeesterscarrière.
De opening van het gebouw op woensdag 27 mei 
1959 werd verricht door niemand minder dan de 
Commissaris van de Koningin, mr. J. Klaasesz.  

Burgemeester Steenbakker is 40 jaar in overheidsdienst. Een nieuwe fiets en een schemer-
lamp worden namens de bevolking aangeboden door Ria Straaijer en Houkje Korbijn.

Aankomst van de commissaris der Koningin met zijn vrouw. 
Riny Slootmaker mag de bloemen aanbieden.
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De komst van de commissaris ging 
gepaard met veel feestelijkheden. 
Voor het gemeentehuis stonden 
aan de ene kant de Bentruiters 
opgesteld, met aan de overzijde het 
brandweerkorps van Benthuizen. 
De opstelling van de Bentruiters 
was voor mevrouw Klaasesz niet 
helemaal een verrassing. Zij diepte 
namelijk uit haar zak suikerklontjes 
voor de paarden op. Riny Slootmaker 
mocht mevrouw Klaasesz een boeket 
overhandigen. Daarna scheidden 
zich de wegen. De commissaris 
ging met de mannen bestuurszaken 
bespreken en de dames bezochten 
de vernieuwde kleuterschool (nu het 
gebouw Ontmoeting naast de kerk 
van de Ger. Gem.). De commissaris 
kreeg van de diverse raadsleden een 
verlanglijstje. Volgens de Nieuwe 
Leidsche Courant: “Raadslid 
Slootmaker vroeg aandacht voor 
de 38 woning zoekenden, de heer 
Voorwinden brak een lans voor de bedrijven 
die nog verstoken zijn van aansluiting op de 
nutsbedrijven, terwijl de heer Van Soest wees 
op de noodzaak voorzieningen te treffen voor 
jeugdontspanning daar men de jeugd niet met 
verwijten kan overstelpen wanneer men haar geen 
uitingsmogelijkheden biedt.” 
Mevrouw Klaasesz-De Bruijne had het makkelijker. 
In gezelschap van de burgemeestersvrouw 
mevrouw Steenbakker Morilyon Loijsen-
Kraijenstein  en mevrouw Diephout-Uittenbogaard 
vertrok zij naar de kleuters. Daar kreeg zij van Liesje 
Snoep en Bea Gräper een leuke attentie aangeboden 
en bekeek zij de bezigheden van de kinderen.

Opening
Daarna liep het gezelschap 
gezamenlijk naar het Beelaertspark. 
De mannen in jacquet! De 
burgemeester met hoge hoed. 
De openings handeling mocht de 
commissaris uitvoeren. En met het 
hijsen van de gemeentevlag werd het 
Groene Kruisgebouw geopend.
Dokter De Goeje verwelkomde 
de commissaris. Hij vertelde dat 
“Benthuizen aan het begin van 1900 
nog een geïsoleerde gemeente was, 
waar men zelfs nog wat sceptisch 
ten opzichte van de medische hulp 
stond. In 1911 werd de afdeling van 
het Groene Kruis in Benthuizen 
opgericht met 116 leden en nu zijn 
er in heel Benthuizen slechts twee 
gezinshoofden te vinden die niet als 
lid staan ingeschreven.” 
Volgens een krant zou “Commissaris 
Klaasesz deze twee gezinnen de titel 
‘Indianenreservaat’ geven, waarop de 

Benthuizers in feite een beetje trots zijn, zoals iedere 
gemeenschap trots op een eigenaardigheid is.”

Afscheid
In 1964 is het zover. De burgemeester gaat met 
pensioen. In diverse kranten wordt een interview 
met de scheidende burgervader geplaatst. In alle 
artikelen komt de grote waardering naar voren 
voor Steenbakker. In zijn jaren als burgemeester 
van zowel Moerkapelle als Benthuizen zijn grote 
veranderingen en verbeteringen ingevoerd. De 
burgemeester wil echter bij het opnoemen van al 
zijn verdiensten telkens vermeld hebben dat hij 
het niet alleen deed. “Alles is gezamenlijk tot stand 

gebracht. Ik had het geluk te kunnen 
bouwen op gemeenteraden die alle 
mogelijke medewerking gaven.” 
Op 30 november neemt de 
burgemeester afscheid. In het 
dorp is geld opgehaald voor 
een afscheidscadeau. Dat was 
geen gering bedrag zodat het 
burgemeestersechtpaar verrast kan 
worden met een zilveren theeservies. 
De kinderen van beide scholen 
overhandigen delen van dit servies 
aan de burgemeester en zijn vrouw.

1959, Commissaris Klaasesz en burge meester 
Steenbakker op weg naar het verenigings gebouw, 
de Benthuizer ruiters vormen een erehaag.

Wat er tot stand kwam 

•  Een nieuw gemeentehuis

•  Nieuwe School m/d 

Bijbel

•  Uitbreiding 

onderwijsfaciliteiten

•  Groene Kruisgebouw

•  Restauratie kerktoren

•  Nieuwe luidklok

•  Uitbreiding woningbouw 

met 50%

•  Nieuw gymnastieklokaal

•  Reconstructie van de 

Dorpsstraat

•  Schoolzwemmen

•  Huisvuil ophalen
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Namens de gemeenteraad krijgt de burgemeester 
een kofferschrijfmachine. 
Weer moet de burgemeester vele toespraken 
aanhoren. Tijdens het officiële gedeelte waren 
er 13! sprekers. Bij de receptie voor de inwoners 
van Benthuizen kwamen er slechts twee sprekers 
aan het woord. Eerst sprak dokter De Goeje 
namens de Benthuizenaren bij de overhandiging 
van het cadeau van de inwoners. Daarna kreeg 
schoenmaker Arie Langeveld gelegenheid 
voor een dankwoord. Langeveld bedankte het 
burgemeesterspaar voor alles wat het jaarlijks 
deed voor de ouden van dagen in het dorp en de 
organisatie van de jaarlijkse bejaardenreis.

Verhuisd
De burgemeester en zijn vrouw verlieten 
Benthuizen om in Gouda te gaan wonen. Volgens 
de krant was Steenbakker Morilyon Loijsen “een 
burgemeester om nooit te vergeten.”

Dan vraag je je toch af waarom er (nog) geen straat 
naar hem is genoemd.

30 november 1964. Afscheid Burgemeester Steenbakker. Op de foto onder anderen de tweeling Kalisvaart, Wim Qualm, Marrie van der 
Meer, Anneke Kaashoek en rechts dochter en zoon Steenbakker en het burgemeestersechtpaar.

Tijdens het afscheid van de burgemeester wordt natuurlijk een 
dankwoord uitgesproken. V.l.n.r.: dochter Jannie, zoon Piet, 
mevrouw Steenbakker en burgemeester Steenbakker.

Nieuwe luidklok

De burgemeester kwam er bij zijn installatie achter dat de 300 jaar oude luidklok door de Duitse bezetters 
in 1943 was gevorderd en weggevoerd. Steenbakker vond dat er een nieuwe moest komen. Dat vonden de 
inwoners ook zodat er door de Benthuizenaren diep in de buidel werd getast. Zo kon de burgemeester al in 
1950 een nieuwe luidklok in de toren laten aanbrengen.
In zijn toespraak bij de komst van de nieuwe klok verhaalde de burgemeester dat de oude klok nog de vrede 
van Munster in 1648 (einde van de 80-jarige oorlog) heeft ingeluid. De nieuwe luidklok noemde Steenbakker 
“een symbool van de herkregen vrijheid”.
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Om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken, 
voorzien wij ons iedere week van etenswaren en 
andere artikelen daar omheen. Voor de één betekent 
dit: betaalpas/telefoon pakken en even naar de 
winkel, voor de ander betekent het: folders bekijken, 
boodschappenlijstje maken en krat of tas pakken. 
Kortom: een heel ritueel.
Het afgelopen jaar hadden we door de corona-
pandemie lange tijd slechts toegang tot één winkel, 
namelijk de supermarkt. Zelfs dat was voor velen 
nog een dilemma omdat men bang was voor 
besmetting. Of helemaal niet naar de winkel konden 
omdat ze in quarantaine moesten blijven. En ja, 
hoe kom je dan aan je broodnodige boodschappen? 
Gewoon bestellen… was de makkelijke oplossing.
Boodschappen bestellen was vóór de pandemie voor 
een aantal mensen al de normaalste zaak geworden. 
De mensen zagen hoe gemakkelijk het was om alles 
thuis te laten bezorgen, zeker wanneer je vanwege 
de gezondheid de deur niet uit kon. Thuisbezorgen 
werd door de winkels zelf ook aanbevolen.

Boodschappen bestellen
Boodschappen laten bezorgen was echter heel 
gewoon in mijn kindertijd. Ook nog in mijn 
tienertijd. Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw 
werden de boodschappen bij mijn moeder 
thuisgebracht. Nu kijken we op de site van de 
winkel, of we hebben een app, maar dat was in die 
tijd eveneens anders en misschien wel veel beter. De 
‘kruidenier’ of een medewerker van de winkel ging 
op bezoek bij de klanten en schreef de gewenste 
boodschappen op in een boekje. Maar zeker zo 
belangrijk was het praatje waar toen de tijd voor 
werd genomen. Nieuwtjes werden besproken en 
regelmatig kwam het wel en wee van de klant en/of 
de winkelier aan bod.
Wanneer de bestelling was genoteerd ging het 
boekje mee naar de winkel. Daar werden de 
artikelen bij elkaar gezocht, afgewogen etc. En 
was de hele bestelling compleet, dan werden 
de boodschappen de volgende dag of op de 
afgesproken tijd netjes thuisbezorgd.

Boodschappen doen!
De Historische Kring kreeg via de heer Klaas Hageman een reclamefolder in haar bezit. Een folder 
uit lang vervlogen tijden. Het was een reclameblad uit de jaren zestig. In die tijd waren er geen 
reclamefolders wat betreft onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen. Eén van de eerste winkeliers 
die in ons dorp hiermee begon was de heer Jan Verheul. En daardoor kwamen wij op het idee om 
over de boodschappen en hun prijzen te schrijven.

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij

Even voor de fotograaf poseren op de stoep van de de winkel. V.l.n.r.: Annie Moerland,  

Klaas Roggeveen Jz. en Pietje Voorwinden. 

Jan Verheul bezorgt de boodschappen met de transportfiets voorzien van een flinke mand.
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Bij het bezorgen was het sociale contact vaak korter, 
want direct na het afrekenen moest men naar de 
volgende klant.
Voor het tijdperk van de auto’s werd er per fiets 
bezorgd. Zo’n fiets had voorop een grote mand 
en meestal achterop ook nog een, zodat er zoveel 
mogelijk tegelijk meegenomen kon worden. 

Soberheid
Het is haast niet meer voor te stellen hoe het er aan 
toeging in vroeger jaren. De klanten leefden meer 
bescheiden. Er was ook veel minder geld. Veel 
mensen moesten elk dubbeltje omkeren om rond te 
komen.
In 1960 bedroeg een modaal salaris 200 gulden (nu 
ongeveer 2000 euro) per maand. En veel inwoners 
verdienden dat modale salaris echt (nog) niet. 
Het is niet voor te stellen hoe anders het toen was, 
wanneer je tegenwoordig de volle winkelwagens bij 
de kassa ziet.
Nu was het wel zo dat de bakker, de melkboer, 
slager en groenteboer wekelijks, zo niet dagelijks 
langskwamen. Je kocht in die dagen geen brood bij 
de kruidenier, daar kwam de bakker voor aan de 
deur. Evenals groente door de groenteboer aan de 
deur werd verkocht.

Reclamefolder toen
Kruidenier Jan Verheul was een vernieuwer. 
Ook op het gebied van reclame. Hij begon 
al vroeg met een reclamefolder. En dat was 
een heel werk. Er waren nog geen kopieer-
machines. Hij moest de blaadjes zelf stencilen! 
Maar iedereen kreeg een blaadje in de brieven-
bus en daarop stonden Aanbiedingen! Allerlei 
artikelen stonden genoteerd met prijzen die 
lager waren dan de week ervoor of erna. 
Op het eerste gezicht lijkt het allemaal super 
goedkoop, maar is het leven echt zoveel 
duurder geworden na 50/60 jaar? Niet als je 
berekent dat het jaarsalaris is vertienvoudigd. 
We zien een aanbieding van speculaas (vroeger 
bijna bij iedereen het dagelijkse koekje bij 
de koffie) 250 gr. 0,59 cent. Nu, in 2021 zo’n 
30 eurocent.
Kuipje scheerzeep (inhoud staat er niet bij) 
60 cent en 2 tubes tandpasta 1,15.
Twee ons drop voor 59 cent, je kon nog kiezen 
om tweemaal één ons van verschillende 
soorten drop te nemen. Een blik sperziebonen 
was 110 cent en 2 pakjes pudding 60 cent.

Reclamefolder nu
Nu we, in 2021, meestal in het ‘groot’ bood-
schappen doen, staat er in de folder: 2 pakken 

koekjes 199 eurocent (omgerekend ruim 4 gulden) 
en 3 pakken 249 cent. Tandpasta: 2 stuks 119 cent. 
Kostte een pak koffie bij de kruidenier in 1960 
2 gulden en 18 cent. Anno 2021 kosten 2 pakken 
2 euro en 99 eurocent en 4 pakken 3,99!
De folders zijn ook heel anders geworden. Felle 
kleuren, grote letters (als het veel duurder is wordt 
dit in kleine letters onderaan vermeld). En het 
aanbod is gigantisch. Vaak werkt een heel reclame-
team aan het uitdenken van de aanpak voor zo’n 
folder. Door het gedrag, de interesse en nog meer 
gegevens van de kopers, weten zij waar ze op moeten 
letten om de aandacht van de mensen te krijgen.
De winkel is ook anders. De kruidenierswinkel had 
meestal meer dan koffie, thee en suiker, maar nog 
geen panty’s of tuinfakkels; hooguit wat kaarsen 
die iedereen toch in voorraad moest hebben bij een 
storing van de elektriciteit.
Tijden veranderen. Nu schrijft menige krant en is 
er vaak aandacht in de media dat we niet zoveel 
moeten consumeren. Allerlei redenen worden 
daarvoor aangegeven.
Als erover, zeg 50 jaar, weer iemand een artikel 
schrijft over boodschappen doen, zeggen ze dan: 
“Tjonge, wat haalden die mensen een boel spullen 
in huis !??”
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Midden jaren vijftig werd er een begin gemaakt met 
het bouwrijp maken van de grond aan de Ringvaart. 
De woningbouwvereniging was in het bezit 
gekomen van een moerasgebied, dat vooral dienst 
deed als vuilstort. Om dit natte gebied te kunnen 
bebouwen moesten er sloten worden gedempt en 
vele wagenladingen zand en grond worden gestort. 
In 1957 was het echter zover dat de eerste paal de 
grond in kon. Zo kwam er in het noordwestelijk deel 
van ons dorp een nieuwe wijk tot stand. De huur-
prijs werd bepaald op twaalf gulden en zestig cent. 
De huizen die op de Ringvaart uitkeken hadden een 
prachtig uitzicht over het water en de Dijk.

 Jammer genoeg bleek de grond rond de huizen 
zo snel te verzakken dat deze voortdurend moest 
worden opgehoogd. Vaak stond er 2 meter water 
in de kruipruimtes! In het jubileumboekje van de 
woningbouwvereniging ‘Algemeen Belang’ staat 

“dat sommige bewoners onder wie Cees van Veen 
zo vaak hun tegelpad opnieuw moesten leggen dat 
zij ware stratenmakers werden.” 
Naast de te bouwen woningwetwoningen kwam 
er ook een vrijstaand woonhuis voor het hoofd der 
school van de School met de Bijbel. Dit huis, waarin 
vele jaren bovenmeester Van Hoeven met zijn gezin 
heeft gewoond, was het allereerste huis aan de Van 
Leeuwenhoekweg. 

Van Leeuwenhoek(weg)
De straten in het nieuwe wijkje werden ‘Graaf van 
Bloisstraat’ (daarover een andere keer) en ‘Van 

Leeuwenhoekweg’ genoemd. 
Wie de naam heeft voorgesteld 
vermelden de annalen niet, 
maar de straat is genoemd 
naar een wel heel bekende 
persoon die vroeger in ons 
dorp woonde. Antoni Van 
Leeuwenhoek.  
Deze oud-inwoner van 
Benthuizen wordt beschouwd 
als de uitvinder van de micros-
coop en grondlegger van de 
microbiologie. Met behulp van 
zelfgebouwde microscoopjes 
die ongeveer 500 keer konden 
vergroten, onderzocht hij allerlei 
biologische verschijnselen, zoals 
bloed lichaampjes, haarvaten en 
spermatozoïden.

Woningbouwvereniging Algemeen Belang liet door Aannemers-
bedrijf Van Noort 5 woningen bouwen in 1959-1960. Dit waren de 
nummers 1 t/m 5 van de Van Leeuwenhoekweg.

1965. Het schoolmeesterhuis van de School met de Bijbel aan 
de Van Leeuwenhoekweg in aanbouw, op het balkon staat links 
hoofdmeester D.G. van Hoeven en rechts zoon Rinus van Hoeven.

Straatnamen in Benthuizen
Als je door Benthuizen rijdt zal niemand zich afvragen waarom de Dorpsstraat de Dorpsstraat 
heet. En de Schoolstraat spreekt ook voor zich. Maar ‘De Barm’ of de ‘Heerewegh’? Om van 
‘Oem van Wijngaarden’ niet te spreken. Daarom starten wij een serie over de herkomst van de 
straatnamen in ons dorp. Te beginnen met de ‘Van Leeuwenhoekweg’.

Door: Anneke Bregman-de Groot
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Antoni van Leeuwenhoek wordt in 1632 geboren in 
Delft en overlijdt op negentigjarige leeftijd. Hoewel 
hij gedoopt wordt als Thonis Philipszoon, noemt 
hij zichzelf later Van Leeuwenhoek, omdat zijn huis 
toen vlak bij de Leeuwenpoort lag. Als hij vijf jaar 
oud is overlijdt zijn moeder. Dat is waarschijnlijk de 
reden dat hij vanaf 1638 bij zijn oom in Benthuizen 
gaat wonen. Vier jaar later keert hij terug naar Delft.

In zijn jeugd wordt hij gedurende ongeveer vijf jaar 
opgeleid tot kassier en boekhouder bij de Schotse 
lakenhandelaar William Davidson.

Van Leeuwenhoek werkte onder meer als laken-
koopman, landmeter en wijnroeier (iemand die met 
behulp van een soort peilstok meet hoeveel wijn er 
in een vat zit).
Uit zijn gewone werk haalt Van Leeuwenhoek 
blijkbaar weinig voldoening, want in de avonduren 
leert hij zichzelf glasblazen, slijpen en polijsten en 
krijgt hij het voor elkaar zeer goede lenzen te maken 

die hij kan gebruiken als loep. Met deze eerste 
microscopen onderzocht hij talloze biologische 
verschijnselen. 
De Delftenaar geeft bijvoorbeeld als eerste 
beschrijvingen van de bacteriën op zijn eigen tanden 
en onderzoekt spiervezels en haarvaatjes. In 1679 
neemt hij ook menselijke zaadcellen ‘onder de loep’.
De autodidact is zijn tijd ver vooruit. Dankzij zijn 
microscopen is hij de eerste die veel biologische 
verschijnselen onderzoekt én beschrijft. Van 
Leeuwenhoek wil de opgedane kennis kennelijk niet 
voor zichzelf houden. Hij stuurt brieven aan enkele 
bekende Nederlandse geleerden waarin hij vertelt 
over zijn onderzoek. Eén van deze Nederlanders, 
de Delftse arts Reinier de Graaf, is onder de indruk 
van het werk van Van Leeuwenhoek en introduceert 
hem bij de gezaghebbende Royal Society in Londen. 
In 1680 wordt Van Leeuwenhoek als lid van de 
Royal Society toegelaten. Deze organisatie bestaat 
nog steeds. Sinds 1979 wordt er jaarlijks een ere-
lezing gegeven. Deze zogenaamde ‘Leeuwenhoek 
Lecture’ behandelt thema’s uit de microbiologie. 
Geen wonder dat zijn naam door middel van een 
straatnaam ook in ons dorp in ere wordt gehouden.

Bron:
 Benthuizen 1281-1940; dr. C.M. Schulten
 Historiek online
 Wikipedia
 Woningbouwvereniging 1912-1987

Boven: Van Leeuwenhoeks microscopen door Henry Baker.

Rechts: Antoni van Leeuwenhoek, geschilderd door Jan Verkolje 
rond 1680.
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Om automonteur te worden moest Marcus nog 
wel naar school en dat was net na de oorlog niet 
eenvoudig. Door de oorlogsjaren heen was er van 
een regelmatige schoolgang geen sprake geweest. 
De ‘echte’ schoolgebouwen waren gevorderd door 
de Duitsers zodat de leerlingen overal in het dorp 
werden ondergebracht. Dat bevorderde natuurlijk 
niet het niveau. 

Na de oorlog werden de scholen zo goed mogelijk 
opgeknapt om zo spoedig mogelijk weer les te 
kunnen geven. Naast een schaarste aan boeken 
en schriften was er ook een groot tekort aan 
onderwijzend personeel. Marcus: “De hoogste 
klassen werden regelmatig met huiswerk naar 
huis gestuurd omdat er te weinig onderwijzers 
waren. Dat vond ik erg jammer. Er was door de 
oorlogsjaren een leerachterstand. Ik wilde graag 

naar de Ambachtsschool om een vak te leren maar 
dan moest ik natuurlijk wel een bepaald leerniveau 
hebben. En de bovenmeester maakte zich er naar 
mijn idee wel erg makkelijk vanaf.”

Ambachtsschool
Dat Marcus zich terecht zorgen maakte over het 
leerniveau bleek wel toen hij op de Ambachtsschool 
in Leiden kwam. Marcus vertelt: “Ik ging als 
twaalfjarige naar de ambachtsschool in Leiden 
en bleef prompt zitten!” Ondertussen hoorde 
Marcus van andere Benthuizense jongens dat zij 
een ambachtsschool in Gouda bezochten. “Daar 
hoorde ik zulke goede verhalen over dat ik me daar 
liet inschrijven. En op 1 september 1950 kon ik op 
die school beginnen.” De ambachtsschool stoomde 
de leerlingen in drie jaar klaar voor een baan als 
automonteur.

De Pepersteeg (II)
In het jaar 1959 begon de firma Van der Meer een garage in de oude schuur naast de huisjes aan 
de Pepersteeg. Vier broers Van der Meer kochten de oude stal/garage en bouwden die om tot een 
werkplaats voor het repareren van auto’s. Een van de eerste personeelsleden was Marcus Pos. 
Auto’s hadden voor hem geen geheimen. De Pepersteeg ook niet.

Door: Anneke Bregman-de Groot

1968. Uit de welkomstbrochure voor nieuwe bewoners in Benthuizen, aangeboden door de plaatselijke middenstand, met daarin foto’s 
van de betreffende bedrijven. Hieronder Garage van der Meer met op de foto rechtsonder monteur Jaap Pos.
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In de vijf maanden die Marcus 
moest wachten voordat hij op 
de Goudse school kon beginnen 
zat hij niet stil. Hij kreeg een 
baantje bij het landbouw-
machinebedrijf van Cor van 
Driel in Zoetermeer. “Zo deed 
ik alvast wat werkervaring 
op.” Daarnaast kreeg Marcus 
bijles van meester Snel, een 
onderwijzer aan de School met 
de Bijbel in ons dorp.
Eenmaal begonnen op de school 
in Gouda bleek het onderwijs 
van Leiden en de bijlessen 
van meester Snel vruchten te 
hebben afgeworpen. Want na 
het eerste jaar mocht Marcus 
een klas overslaan. 

Lange dagen
De schooldagen waren lang 
voor leerling Pos. Elke dag op de fiets naar Gouda. 
Achttien kilometer heen en ’s middags weer achttien 
kilometer terug. Thuisgekomen werd er snel 
gegeten want naast het huiswerk wachtte er ook 
nog een bijbaantje. Marcus bracht namelijk iedere 
avond medicijnen rond. “Om half zeven begon 
ik bij de dokter om medicijnen op te halen die ik 
dan bij de mensen thuisbracht. In het dorp, maar 
ook op de Zegwaartseweg en in Gelderswoude. Ik 
verdiende er 5 gulden in de week mee! Terwijl ik 
ook nog fooitjes kreeg van de patiënten zelf. O ja, 
op zaterdag moest ik dan ook de auto van de dokter 
wassen,” glimlacht hij.

Eerste baan
Na twee jaar in Gouda slaagde Marcus voor het 
diploma automonteur. Daarnaast had hij ook het 
leerling monteursdiploma van de Bovag op zak.
Met deze diploma’s werd er een baan gezocht en 
gevonden in 
Zoetermeer. 
En zo begon 
Marcus in 1952 
bij Garage 
Westerman in 
Zoetermeer als jongste leerling-monteur. 
De studie was overigens nog niet afgelopen. 

Marcus ging nog twee jaar 
naar de avondschool voor 
vervolgonderwijs. Dat leverde 
ook weer een diploma op.
Marcus: “Bij Westerman heb ik 
veel geleerd. We hadden een 
strenge chef, Jan Hoek, maar 
een echte vakman die me veel 
leerde. En verder werkten er 
o.a. Piet Roos, Arie van Zoelen, 
Kees Vroedstijn en Nico van der 
Velden. Hier verdiende ik mijn 
eerste echte salaris. Elke week 
kreeg ik mijn loonzakje. Wat 
erin zat? Zeven gulden en vijftig 
cent!” Hij heeft er vele jaren met 
plezier gewerkt. 

1968, de aanleg van de Dr. Albert Sweitzerlaan met rechts de garage van Van der Meer.

1969. De nieuwbouw van de garage van 
Van der Meer schiet al lekker op.
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Marcus vertelt: “Zo kwamen de boterboeren van 
Zoetermeer op hun vrije dag vaak naar de garage. 
Zogenaamd voor een karweitje aan hun auto. 
Maar het was meer om de collega’s te ontmoeten 
en gegevens uit te wisselen. Vaste klanten waren: 
Pau en Jan van Puffelen, Jan Brandhorst, Piet van 
Egmond en Piet Krijgsman.” 

Garage Van der Meer
In 1959 veranderde Marcus van werkgever. Hij 
solliciteerde bij garage Van der Meer in Benthuizen. 
Marcus: “Toen stond de werkplaats nog aan de 
Dorpsstraat. De Albert Schweitzerlaan bestond nog 
niet.” Van de vier broers Van der Meer had Aad de 
leiding over de werkplaats. Het werk van Marcus 
veranderde wel. Van ‘gewoon automonteur’ kreeg 
hij nu veel meer verantwoordelijkheid. “De baas 
moest altijd even weg”, lacht Marcus. “Hij nam 
steeds meer de handel van auto’s motorfietsen en 
brommers aan. Er was de afspraak gemaakt dat 
ik niet aan bromfietsen zou werken, maar na twee 
maanden zat ik al volop aan bromfietsen te sleutelen 
en vond het nog leuk ook.” 
De oude stal was omgebouwd tot werkplaats en 
garage. Volgens Marcus was het één grote lange 

‘pijpenla’. Na enige tijd werd er een werkput 
gegraven om aan de onderzijde van de auto’s te 
werken. “Dat was een hele verbetering, nu hoefde 
je niet altijd op je rug onder de auto te liggen bij 
reparaties.” 

Pepersteeg
Doordat Marcus bij de gebroeders Van der Meer 
ging werken kwam de Pepersteeg ook weer in zijn 
leven. “De huisjes stonden er nog steeds. In een van 
de huizen had Lenie van Soest (nu mw. Merbis - Van 
Soest) een plekje. Zij deed de administratie voor Van 
der Meer.” 
De familie Dorst woonde sinds de komst van de 
garage ook in een huis aan de Pepersteeg. Aad van 
der Meer ging met zijn vrouw Jo namelijk in het 
grotere huis aan de Dorpsstraat wonen. In een van 
de andere huizen in de steeg woonde nog steeds de 
familie Alberts. Dochter Marie woonde nog thuis. 
Marcus: “’s Middags dronk het personeel thee bij 
Marie en haar vader. Dat was altijd erg gezellig. 
Soms zat ik op hete kolen want dan duurde de 
theetijd langer dan een kwartiertje. Ondertussen 
dacht ik aan het werk wat nog wachtte. En we 
gingen niet naar huis voordat het werk af was.”

1991. Marcus Pos JZ., monteur - chef werkplaats bij Garage Van der Meer van 1959 tot 1993.
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Reparaties
In de jaren vijftig waren er nog niet zoveel 
mensen die zich een auto konden veroorloven. 
Bekende autobezitters die Marcus zich nog 
kan herinneren waren: Piet Bregman, Pau van 
Puffelen, Maarten Leune en Arie Straathof. 
De twee laatsten woonden in Gelderswoude. 
De grootste inkomstenbron waren toen de 
reparaties. Marcus repareerde auto’s waarvan 
de huidige jeugd het bestaan niet meer weet.
Een auto aan een computer zetten was er niet 
bij. De monteurs moesten het vooral hebben 
van hun eigen technische kennis en ervaring. 
Er was ook een benzinepomp. Het merk 
Caltex kon je tanken. Arie Verhoek was 
pompbediende.
De mooiste auto die Marcus onder handen 
heeft genomen? Een Jaguar.

Nieuw
Aad van der Meer richtte zich vooral op 
de garage. Zijn broers richtten zich op 
weg- en waterbouw activiteiten. Achter de 
werkplaats kwam een grote loods voor het 
aannemersbedrijf van de broers. Marcus: 
“Daarvan gebruikten wij ook een gedeelte.” 
In 1968 werd de Albert Schweitzerlaan 
aangelegd. Ondertussen was Garage Van der 
Meer dealer geworden van Audi. Daardoor 
kwamen er van alle zijden kopers. Marcus 
vertelt dat “de grotere verkoop ook meer 
onderhoud tot gevolg had.” 
Daarom kwamen er plannen voor een 
moderne garage met showroom en 
een woonhuis op de verdieping. De 
nieuwbouwplannen zorgden ervoor dat 
de oude huisjes uit de Pepersteeg gesloopt 
moesten worden. De familie Dorst verliet de 
Pepersteeg met vele herinneringen, evenals de 
familie Alberts.
De nieuwbouw zorgde voor een heel andere 
aanblik. Er kwamen een wasplaats voor auto’s, 
showroom en een moderne werkplaats. Aad 
van der Meer en zijn gezin betrokken een 
nieuwe woning boven de showroom.

Pensioen
Marcus heeft 35 jaar bij Van der Meer gewerkt, tot 
aan zijn pensioen op zijn zestigste. Stilzitten was  
er daarna niet bij. De toenmalige voorzitter van  

de HKB, Wouda Harteveld-van Driel stond bij hem 
aan de deur “of hij activiteiten wilde doen voor de 
HKB.” Met het gevolg dat hij bijna 20 jaar een zeer 
actief bestuurslidmaatschap heeft volbracht. 

1969, van boven naar beneden: de wasplaats  
van de garage. Aad van der Meer wast een auto.

Een kijkje in de werplaats.

Showroom van Garage Van der Meer, Audi dealer.
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DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Nu gaat hij verder als ‘gewoon’ lid. Maar hij werkt 
nog steeds als vrijwilliger door het bijhouden van de 
grote fotoverzameling, het ‘snuffelen’ in de historie 
van ons dorp, redactielid van de Turfjes en het 
verrichten van verdere hand-en-spandiensten.

De gebouwen van de firma Van der Meer hebben 
ondertussen plaatsgemaakt voor nieuwbouw. De 
herinneringen aan de Pepersteeg behoren tot het 
verleden. Echter, nieuwe herinneringen komen 
ervoor in de plaats.

Een luchtfoto van de (reeds afgebroken) bedrijfs gebouwen van Van der Meer b.v.


