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Historische Kring Benthuizen
Van de voorzitter

Dit is de laatste uitgave van het ‘Benthuizer Turfje’ van dit 
jaar en tegelijkertijd sluiten we het jaar 2021 af. De Redactie 
heeft in deze en voorgaande uitgaven ons verrast met 
veel interessante en leuke verhalen en artikelen over de 
geschiedenis van Benthuizen en haar inwoners.
Echter weer een jaar waarin we geen enkele activiteit hebben 
kunnen doen, de Oudheidkamer is het gehele jaar gesloten 
geweest en bijna alle andere activiteiten zijn geannuleerd. 
Ook de geplande Kerstinloop op 18 december kan in de 
Oudheidkamer niet doorgaan.
Gelukkig kon de Winkel van Sinkel, weliswaar met enkele 
beperkingen, voor een groot deel van het jaar open zijn en dit 
is ook de komende weken het geval.
Het nog steeds rondwarende COVID-virus is hiervan de 
oorzaak en de maatregelen welke zijn genomen hebben 
als doel de besmetting het land uit te krijgen en zijn ter 
bescherming van onze gezondheid.
Hoewel er geen activiteiten waren is er in en rond de 
Oudheidkamer veel veranderd.
Met o.a. de inboedel van een familie uit Benthuizen hebben 
we de koffiekamer opnieuw ingericht en hier en daar 
aangepast. De bedstee-kamer is van een nieuw behang 
voorzien en buiten hebben we in de vaart een boenstoep 
gemaakt. Achter de Oudheidkamer is een hek geplaatst 
waardoor we nu in de gelegenheid zijn een buitenexpositie 
met oud gereedschap te maken.
Ook voor de komende periode staan weer werkzaamheden 
in de planning. Steeds vinden wij vrijwilligers om dit werk te 
doen, Hartelijk dank hiervoor.
We sluiten voor de tweede opeenvolgende keer weer een voor 
iedereen moeilijk jaar af, hopelijk zitten we nu in de staart 
van de pandemie waarna we weer een redelijk, ‘normaal’ 
leven kunnen leiden. Laten we hierin vertrouwen houden en 
tegelijkertijd allen onze verantwoordelijkheid nemen om dit 
zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.

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

Jan de Ruiter (voorzitter)

Kerst
Nu breekt door het donker 
een wondermooi licht 
het komt ons leven binnen

het komt ons tegemoet 
en zet ons in een warme gloed 
ten teken van een nieuw beginnen!
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Van de Redactie
Anneke Bregman – de Groot

Er ligt opnieuw een bijzonder jaar (bijna) achter ons. 
Dachten we dat 2020 het coronajaar zou gaan heten, 
blijkt 2021 dezelfde naam te kunnen dragen. 
We hoopten dat we in 2021 weer volop onze 
Oudheidkamer konden bezoeken, maar helaas. 
Zoals u bij de voorzitter kon lezen of in de digitale 
nieuwsbrief, hebben we  dit jaar prachtige antieke 
meubels voor de koffi ekamer gekregen. 
Laten we hopen dat u daar in het nieuwe jaar 
volop van kunt genieten.

Dit Turfje is gevuld met vele herinneringen. 
Na de lezing tijdens de ledenvergadering 
over de postbezorging in Nederland, 
dook Marjolijn in de archieven van 
Benthuizen. Anno 2021 weet je 
(bijna) nooit welke postbode een 
brief komt brengen. Dat was vroeger 
wel anders. Siem Blijleven en Janus 
Bregman, beter bekend als Janus de 
Post, vierden zelfs hun  veertigjarig 
ambtsjubileum in Benthuizen.

Door de komst van een nieuwe woonwijk in 
Benthuizen verdwijnen twee markante boerderijen. 
Tijd voor een terugblik in dit Turfje.
Ook doken we in de geschiedenis om eens nader 
kennis te maken met de Graaf van Blois. Naar 
deze graaf hebben we een straat genoemd, maar 
waarom?

We zijn altijd blij als we reacties krijgen over de 
inhoud van het Benthuizer Turfje. Zo hoorden we 
dat een van de dames die met Klaas Roggeveen 
op de foto stond, een verkeerde naam in het 

onderschrift had. Het was namelijk niet Annie 
maar Sjaan Moerland, waarvan akte.

Hoewel de meeste activiteiten niet 
doorgaan, is de Winkel van Sinkel 
coronaproof geopend. 
Van harte welkom!

De redactie wenst u en de uwen goede 
Kerstdagen en een gezond 2022.

Nieuwe leden
Dhr. H. Harmsen en dhr. H. den Hertog, beiden uit Benthuizen, mw. K. v/d Meer uit Den Haag en 
mw. G. Vis-Moerman uit Barneveld.

Foto midden: 
insigne van de 
posterijen die op het 
uniform gedragen 
werd.
Dit exemplaar 
behoorde toe aan 
Adrianus Bregman 
(Janus de Post).

Rechts op de foto 
het post kantoor 
met uithangbord en 
brievenbus, Neeltje 
van der Bijl was 
kantoor houdster. 
Daarnaast de 
kosterswoning 
en de Nederlands 
Hervormde Kerk.
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In 1947 was er een rij woningen in de Molenstraat 
klaar om bewoond te worden. De woningbouw-
vereniging was er trots op om deze nieuwbouw-
woningen te verhuren. De woningen waren 
gebouwd naar een ontwerp van de Delftse School. 

Het gezin van Jaap en Tannetje Pos-Bregman kreeg 
de woning toegewezen op de hoek. Nummer 15. 
De verhuizing was bepaald geen luxe. Hun oude 
huis, aan de Pepersteeg, was veel te klein voor het 
gezin en daarbij zó nat dat dochter Sina er astma 
aan had overgehouden. Zoon Marcus sliep bij 
zijn grootouders omdat er voor alle kinderen niet 
genoeg slaapplaatsen waren in het oude huis.
Tannetje en Jaap zullen hun oude huis met 
gemengde gevoelen achter hebben gelaten. Drie 
kinderen waren daar overleden. Zoontje Gerrit aan 
een hersenvliesontsteking. Twee dochtertjes Sientje 
en Antje waren verdronken in een sloot bij het huis.

De Molenstraat
Het nieuwe huis zorgde ervoor dat ook oudste zoon 
Marcus weer thuis kon slapen. Er was vergeleken 
met het oude huis ruimte genoeg.
Piet was zes jaar toen de familie Pos ging verhuizen. 
Dus kleine Piet ging meteen naar school.

De leerstof had voor Piet weinig uitdaging. “Ik was 
zo klaar met mijn werk. De juffrouw was dan niet 
zo blij, want als ik niets te doen had, werd ik erg 
ondeugend.” Om Piet toch een beetje zoet te houden 
moest hij na het gewone werk alvast maar verder 

gaan in het volgende boek. Dat 
resulteerde er wel in dat hij de 
derde klas oversloeg. 
Piet herinnert zich nog meester 
Snel en meester Jansen. En 
wie waren zijn klasgenoten? 
Hij noemt: “Jopie Bregman 
(p.dr.), Cor Bregman, Sina 
van Staalduinen en Piet 
Voorwinden.” Hij weet nog dat 
Cor Bregman heel goed kon 
leren. “Cor zat ’s avonds altijd 
hardop te studeren.” 

Na schooltijd speelde Piet altijd buiten, vaak met 
Wim van Staalduinen. Wim woonde in een van de 
huizen bij het bedrijf van Groen en Bregman. 

Molenstraat: tijd voor een gezellig praatje.

Onder: 1965, Molenstraat 13 en 15 
voor de renovatie. De families Marinus 
Bregman Cz. en Jacob Pos Mz. bewoonde 
toen deze huizen.

Mijmeringen bij een prentbriefkaart
Als je de prentbriefkaart van de Molenstraat, uit de jaren vijftig, in handen hebt, zie je een prachtig 
straatje. Keurige gordijnen, nette voortuintjes, een paar buurvrouwen die nieuwtjes uitwisselen en 
geen auto te zien!
Wie woonden daar? En welke herinneringen hebben zij aan die straat? Dit keer vroegen we dat aan 
Piet Pos. Als oud-eigenaar van een bedrijf dat Pos-Kaart heet en handelt in wenskaarten, is hij de 
uitgelezen man om te mijmeren over een briefkaart van de Molenstraat.

Door: Anneke Bregman-de Groot
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Voetbal was zijn grote hobby. Dus 
Piet trapte menig balletje in de 
straat. “Ik denk niet dat de buren 
altijd blij waren”, lacht hij. “De 
hele tijd hoorden zij het ‘schieten’ 
van een bal. En ik kon dat uren 
volhouden.” 
Aan de andere kant van het huis 
woonde de familie Bregman-
Dorst. En verderop woonden de 
families Vermeulen en Korbijn. 
Later kwamen er ook huizen aan 
de overkant van de straat. Piet weet 
nog dat de familie Van Pijlen daar 
woonde.

School en werken
In de zesde klas moest er nagedacht 
worden over vervolgonderwijs. 
Broer Marcus adviseerde Piet naar de mulo te 
sturen. Tenslotte kon hij goed leren. Zo toog Piet 
naar de mulo in Hazerswoude-dorp.
Maar naast huiswerk zocht Piet ook een baantje 
en dat vond hij in de bakkerij van Van der Heiden. 
Toen de bakker overleed ging Piet fulltime aan de 
slag in de bakkerij. Piet: “Ik had bedacht dat ik de 
mulo ’s avonds zou afmaken, maar daar kwam niet 
veel van terecht.” Toen Piet achttien jaar werd moest 
hij in militaire dienst. Maar alle vrije dagen bracht 
hij thuis door in de Molenstraat. 

Trouwen
Ondertussen had Piet een heel leuk meisje gezien. 
‘Ik voetbalde in Hazerswoude bij de ‘Hazerswoudse 
boys’. Daar was een grensrechter die Brobbel 
Dorsman heette. Ik kwam wel eens bij hem thuis en 
daar zag ik zijn mooie dochter Maaike. In 1966 zijn 
we getrouwd.” Daarna verliet Piet zijn ouderlijk 
huis om met Maaike verderop in de Molenstraat  
te gaan wonen. Het gezin kreeg vier zoons en een 
dochter. Sinds een paar jaar woont Maaike in een 
verpleeghuis in Zoetermeer.
Het huis aan de Molenstraat bleef nog lang in 
de familie. “Mijn moeder heeft 56 jaar in de 
Molenstraat gewoond. Bij haar vertrek in 2003 kreeg 
zij van de woningbouwvereniging een grote bos 
bloemen”, vertelt Piet.

Eigen bedrijf
Op zijn 50e begon Piet Pos met een eigen onder-
neming. “Handelen had ik in die jaren wel geleerd. 
Ik kwam iemand tegen die voorstelde om kaarten 
te gaan verkopen. Ik kreeg 25 dozen om het te 
‘proberen’. Die was ik eerder kwijt dan ik had 
gedacht. Dus zo is het begonnen”. Zoon Eric stelde 
voor om het bedrijf ‘Pos-Kaart’ te noemen. De 
zaak werd een paar jaar later gevestigd aan het 
Verbreepark en overgenomen door twee van zijn 
zoons.
Nu woont Piet Pos op ‘oude’ grond. Geboren in 
de Pepersteeg, woont hij nu in een appartement 
‘op’ het terrein van de Pepersteeg aan de 
Alb. Schweitzerlaan. Dat had het zesjarige jongetje 
uit de Molenstraat niet kunnen bedenken. 

De kinderen van het echtpaar Jaap Pos en Tannetje Bregman. Tweede van links, met 
de mooie stropdas, is Piet.

1950, v.l.n.r.: Jopie Bregman Pdr., Cor Bregman Czn., 
Piet Pos Jzn. en Lina Bolkenbaas.



6  •  BENTHUIZER TURFJES  •  december 2021

De heer Van Leeuwen introduceerde zijn lezing 
met een plaatje van een postkoets. In het vervolg 
van zijn betoog kwamen ook enkele foto’s langs 
die we allemaal herkenden omdat we het of 
zelf meegemaakt hadden of dat we de personen 
herkenden. De foto van mevrouw Neeltje v/d Bijl 
in haar kantoortje is (denk ik) bij iedereen bekend. 
Herkenning roept ook weer nieuwe vragen op. Hoe 
was het ook alweer bij ons in en rondom ons dorp?

Wanneer we dan gaan zoeken in het archief blijkt 
dat er in Benthuizen naast de postbezorging ook 
al een postkantoor was met telefoonaansluiting. 
Het alom bekende beeld van de vrouw/man die 
de pluggen bij bepaalde nummers aanbracht en zo 
verbinding maakte.

Begin vorige eeuw werd daarover gecorrespondeerd 
met het ministerie van waterstaat. De gemeente 
moest zelf een kantoor regelen en ook zelf de kosten 
voor zo’n kantoor betalen. In verheven ambtelijke 
taal werd de persoon die het kantoor ging beheren 
officieel benoemd. Ondertekend door burgemeester 
Verheul en wethouder Paul. 
Ook werden er duidelijk voorwaarden gesteld wat 
betreft privacy, toen al!

Postkantoor met spreekcel
In 1912 kwam het kantoor. Het kantoor was 
gevestigd in de woning naast de bakkerswinkel 
van de familie Van der Bijl. Vanaf het begin werd 
het kantoor beheerd door de familie Van der Bijl. 
Als zoon Abraham wordt geboren in 1897 en 
deze wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand 
staat er: “getuige Gerrit van der Bijl, van beroep 
brievengaarder”. 
Als beheerders van het postkantoor kregen ze 
een jaarlijkse vergoeding. De kosten die gemaakt 
werden, kregen ze ook vergoed. Uit een nota van 
23 mei 1918 kan je opmaken dat de vergoeding 
35 gulden per jaar was. Een telefoontoestel kostte 
toen 15 gulden. Ook nu zijn de telefoons duur, dus 
van alle tijden!
In het kantoor(tje) werd ook een ‘spreekcel’ 
ingericht. Als mensen wilden telefoneren konden ze 
naar het kantoor en hun privégesprek houden in de 
spreekcel. 

Postkantoor naast de bakkerij
In 1932 heeft Arie van der Bijl een nieuw pand 
laten bouwen en daarin kreeg ook het postkantoor 
een plek. Jarenlang was het een vertrouwd beeld 
in Benthuizen: de ingang van het kantoortje was 
naast de kosterswoning van de Ned. Herv. Kerk. 
Een klein uithangbord gaf aan dat er een kantoor 
gevestigd was en aan de muur hing een brievenbus. 
En we wisten niet beter dan, wanneer we door de 
deur naar binnen gingen, daar mevrouw Neeltje 
v/d Bijl was die je bij alle postzaken hielp. In een 
Turfje van 2008 vermeldt Inge Van Eeden Petersman 
dat in 1958 telefoonverbindingen niet meer in een 
kantoor werden geregeld. In het hele land en ook 
in Benthuizen lagen intussen overal telefoonkabels. 

1948, Neeltje van der Bijl achter de telefooncentrale in het ‘Post, 
Telegraaf en Telefoon kantoor’ in de Dorpsstraat.

De ‘Post’ in Benthuizen
In oktober hadden we na lange tijd weer een lezing voor leden en gasten van de Historische Kring 
Benthuizen. Dit boeiende betoog ging over de post in Nederland. De heer Van Leeuwen uit Alphen 
a/d Rijn hield dit betoog  en het was een bevestiging voor mij dat we door de eeuwen heen contact 
met elkaar willen hebben.

Door: Marjolijn v/d Haven-Verweij
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In 1963 stopte het beheren 
van het postkantoor door een 
‘Van der Bijl’. Neeltje van der 
Bijl ging trouwen en werd 
mevrouw Van den Dool.

Nieuw postkantoor
Mevrouw Bazen, door de 
meeste inwoners nog lang 
Geertje Francken genoemd, 
nam de taken over van Neeltje 
van der Bijl. Na vier jaar werd 
het postkantoor naast de 
bakkerswinkel gesloten en in 
1967 kwam het kantoor in de 
voormalige kookschool in de 
Schoolstraat. 
Toen Benthuizen een mooi nieuw winkelcentrum 
kreeg, werd daar een nieuw postkantoor ingericht. 
Dat was in 1969. Peter, zoon van mevrouw Bazen, 
vertelt dat op aandringen van burgemeester 
Keijzer het postkantoor een aparte plaats kreeg. 
Bij de bouw van winkelcentrum De Korf was er 
namelijk een plekje in de supermarkt getekend voor 
een ‘postkantoor’. De burgemeester wilde echter 
het boodschappen doen scheiden van zakelijke 
handelingen, die men op een postkantoor verricht. 
En zo geschiedde.

Lange tijd is mevrouw Bazen daar werkzaam 
geweest. Ze woonde vlakbij het kantoor, in de 
Julianastraat, zodoende was ze snel op haar 
werkplek. Eén van de weinige vrouwen uit die 
tijd met een baan naast haar huishouden. Ze had 
wel een duidelijke afspraak gemaakt tijdens haar 
aanstelling: “Is een kind van mij ziek, dan moet 
iemand mij vervangen want dan ben ik er voor 
mijn kind”. Peter vertelt: “Mijn moeder werkte op 
het postkantoor, maar eigenlijk werkte het hele 
gezin mee.” 

Postbodes Klaas Alberts en Willem Bazen met op de voorgrond postkantoorhoudster Geertje Bazen-Francken, aan het werk in het 
tijdelijke postkantoor in de oude Kookschool aan de Graaf van Bloisstraat.

De Kookschool, hier al in gebruik als postkantoor. De twee jongens links en in het midden zijn 
Peter en Willem Bazen.
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Na sluitingstijd moesten er 
nog allerlei administratieve 

werkzaamheden worden 
afgehandeld. Alles wat zich voordoet bij het sluiten 
van een kantoor. Het geld werd niet onbeheerd 
achtergelaten, maar in een koffer gedaan en 
klaargezet om mee naar huis te worden genomen. 
Thuis kreeg de geldkoffer een veilig plekje en de 
volgende dag ging de koffer weer mee naar kantoor. 
Door deze werkzaamheden was het soms al laat 
voordat er gekookt kon worden. Haar twee zoons 
konden daardoor al jong goed eten klaarmaken, 
want ze wilden toch ook weer niet zo heel laat eten!

Overval
Toen mevrouw Bazen in november 1973 de 
afhandeling van postzaken aan haar man had 
overgelaten, vond er een overval plaats. Twee 
mannen drongen het kantoor binnen, één sprong 
over het loket en griste een postzak mee. Bleek er 
juist in die postzak heel veel geld te zitten. 
Maar overval of niet, het postkantoor ging de 
volgende morgen gewoon weer open. Een trauma-
team bleef uit om hen te begeleiden. 
Ook regelde mevrouw Bazen het verzenden van de 
post. De Benthuizenaren vulden de brievenbussen 
in het dorp. Die werden geleegd en moesten naar 
Den Haag worden gebracht. Een postauto was toen 
nog buiten beeld. De postzakken werden per bus 
vervoerd. Zakken klaar? Och, dan konden haar 
kinderen de zakken wel naar de bus brengen. Peter 
vertelt dat dit heel gewoon was en ze zich nooit 
realiseerden dat ze soms met een grote hoeveelheid 
waardevolle papieren naar de bus liepen. 
De echtgenoot van mevrouw Bazen had ook studie 
gemaakt van het beheren van een postkantoor en 
heeft deze taak naast zijn vrouw lange tijd gedaan. 
In 1990 werd het kantoor gesloten en kwam er een 
postagentschap in de supermarkt van Verheul. Dit is 
er nog steeds. Nu wordt dit door medewerkers van 
de winkel beheerd. Gelukkig maar, want we moeten 
toch de pakjes terug kunnen sturen die nu in groten 
getale per post komen en postzegels blijven ook 
nodig. Zegels om te verzamelen of om iemand een 
kaartje te sturen. We merken dat zakelijke post 
heel vaak met een waardestempel werkt en er niet 
gebruik wordt gemaakt van een zegel. Begrijpelijk 
want er moet een hele rij worden geplakt daar de 
verzendkosten zondermeer hoog zijn.

Postbode toen
Naast het postkantoor was er nog een andere tak 
van ons postverkeer belangrijk, nl. de postbode. Op 
oude foto’s zien we ze in mooie uniformen hun post 
bezorgen. 

Van de ene postbode is meer bekend dan van de 
andere maar zonder meer kunnen we zeggen dat de 
postbode toen een sociaal werker was.
Vroeg of laat kwam hij bij de mensen aan de deur. 
Bij huizen met een voordeur kon de post meestal 
door de brievenbus, maar bij de arbeidershuizen 
werd de post of op de mat gelegd en daarbij 
geroepen ‘de post’, of het werd afgegeven.
Ook behandelde de postbode al je postzaken als 
je daarom vroeg. En niet te vergeten, hij kwam 
de kinderbijslag en AOW uitbetalen. De eerste 
AOW kregen mensen meestal op hun verjaardag 
uitbetaald. Feest, dus ook taart voor de postbode.
Door de post wist een postbode hoe de familie-
omstandigheden waren. Familie ver weg. Je 
schreef elkaar. Post voor over zee, dan was er het 
superlichte blauwe postvelletje wat je, als het was 
volgeschreven, dichtvouwde en dichtplakte. Ook 
wel ‘luchtpost’ genoemd.
Bepaalde rekeningen kon men aan de postbode 
betalen. Wat regelde de postbode niet? 

Postbode Siem Blijleven bij het legen van de brievenbus aan de 
Zegwaartseweg bij Nieuw Zomerlust.

De geldkist.
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Het was heel gewoon dat er 
post werd meegegeven aan 
de postbode. Soms niet eens 
een postzegel erop geplakt. 
Men gaf het geld mee voor 
de zegel.
In het archief komen we 
namen tegen als Siem 
Blijleven (postbode van 1902 
tot 1946) en Janus Bregman, 
beter bekend als Janus de 
Post. Hij was postbode 
van 1916 tot 1960. Daarna 
volgen Henk Blijleven, Jaap 
Bregman,Klaas Alberts, 
Piet Pijl en natuurlijk ook 
Wim Bazen (echtgenoot van 
Geertje).
Naast de postbodes was er 
ook een telegram besteller. 
Per 1 december 1913 wordt 
Hermanus Spruitenburg 
aangesteld als telegrambesteller en per 1 januari 
1916 eervol ontslagen. Hij wordt dan opgevolgd 
door Abraham v/d Bijl. 
De postbodes begonnen ‘s morgens om 5 uur met 
het legen van de postbus in het dorp. Op de fiets 
gingen ze richting Zoetermeer. Onderweg werd dan 
meteen de postbus bij ‘Nieuw Zomerlust’ geleegd. 
Op het postkantoor in Zoetermeer werd de zak 
met post geleegd en gesorteerd. De postzakken 
voor Benthuizen werden op de fiets geladen. 
Op de terugweg werd dan meteen de post op de 
Zegwaartseweg bezorgd.
Ook Gelderswoude kreeg de post via Benthuizen. 
Best een groot gebied om overal de post te 
brengen. Zeker als je bedenkt dat ze toen veel meer 
handelingen moesten verrichten dan tegenwoordig. 

Postbode nu
De postbode belt aan als er een aangetekende 
brief of een pakje komt. Maar verder wordt nu 
alles in de brievenbus gestopt. In het dorp doet 
de postbesteller alle post in de brievenbus en in 
buitenwijken in de groene postbus die je moet 
plaatsen om je post te ontvangen. De postbode moet 
steeds meer post in kortere tijd rondbrengen.
Er is ook concurrentie geweest in de bezorging. Een 
bedrijf als Sandd verzorgde de bezorging van post 
aanmerkelijk goedkoper dan de ‘echte’ post. Maar je 
kreeg die post soms laat, want de bezorgers hoefden 
niet meteen de post rond te brengen.
Nu is alleen PostNL er nog met het vertrouwde 
beeld van de postbode die zijn/haar ronde door het 
dorp doet.

Het is eigenlijk wel bijzonder dat 
de kantoren meestal door vrouwen 
werden beheerd, zeker in Benthuizen 
en dat de bodes alleen mannen waren, 
terwijl we spraken over ‘tante post’.
Al lange tijd is postbezorging ook een 
aantrekkelijke bijbaan voor studenten.
In Benthuizen is Kees van der Hoeven 
een bekende postbode. Hij wordt 
bijgestaan door voor mij onbekende 
collega’s. Vrouwen zijn een gewoon 
beeld geworden wat betreft het 
bezorgen van post. Man of vrouw, 
laten we hen blijven waarderen want 
er is toch niets leukers dan het krijgen 
van post!

Adrianus Bregman (Janus de Post), meer 
dan veertig jaar postbode in de gemeente 
Benthuizen.  
Foto links is uit de jaren dertig en de foto 
hieronder is uit 1957.
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Nadat de woningen aan de Van Leeuwenhoekweg 
gereed waren, werd begonnen met het tweede deel 
van het woningbouwplan. Het bouwen van de 
huizen aan de Graaf van Bloisstraat. Daar werd niet 
alleen gebouwd door de woningbouwvereniging. 
Ook particulieren konden er huizen laten bouwen. 
Bakker Van der Bijl liet er twee woningen voor 
zijn personeel zetten. De bewoners waren Gerard 
Bregman en Adri van den Bosch. Later werden deze 
eerste bewoners zelf eigenaar. 
Bekende bewoners waren onder anderen: Mees 
van Puffelen en Jaap Bregman. Het huis van Van 
Puffelen wordt nog steeds bewoond door zijn 
weduwe, mw. A. van Puffelen-Hakkebrak en zoon 
Marco. Jaap Bregman woonde verderop in de straat.  
Hij was de eigenaar van de beroemde snackbar 
‘Anti-Venus’ en later van ‘La Cosi’. 
Veel Benthuizenaren zullen nog de trainingsrondjes 
op de fiets herinneren die zoon Piet reed door de 
Graaf van Bloisstraat. Daarbij hield vader Jaap de 
tijd bij met zijn stopwatch.

Jan van Blois
Wie was Jan van Blois? Tijdens de Hoekse en Kabel-
jauwse Twisten (1345 – 1492) kreeg Graaf Jan van 
Blois II een zoon. Niet bij zijn wettige echtgenote 

maar bij een van zijn 
minnaressen. Het huwelijk 
met zijn officiële vrouw 
was vooral uit politiek 
oogpunt. In het boek ‘De 
graven van Blois’ schrijft 
Hennie Verhoef: “In 1372, 
toen hij ongeveer dertig 
jaar was, trouwde Jan 
van Blois met Machteld 
van Gelre (1324-1384), 
de dochter van de hertog 
van Gelre. Het was een 
verstandshuwelijk, want 
het enige dat Jan met dit 
huwelijk beoogde was 
het op termijn verkrijgen 
van een hertogstitel.” Uit 
dat huwelijk werden geen 
kinderen geboren.
Jan van Blois had 
echter wel verscheidene 
bastaard kinderen.

1967, de Van Leeuwenhoekweg wordt bouwrijp gemaakt. Op deze 
foto zijn op de voor grond de heipalen te zien voor het te bouwen 
huis van het schoolhoofd van de School met de Bijbel, meester 
Van Hoeven.

1957, de Graaf van Bloisstraat in aanbouw.

Straatnamen in Benthuizen: Graaf van Bloisstraat
“In naam van Oranje doe open de poort, de watergeus staat voor Den Briel”. Eén van die 
watergeuzen was Graaf Blois van Treslong. En laat ik nu altijd gedacht hebben dat in Benthuizen 
een straat naar hém vernoemd was! Maar nee, ‘onze’ graaf leefde een paar eeuwen eerder rond 1370. 
En die graaf van Blois had het ambacht waaronder Benthuizen viel in ‘leen’. Maar hij was wel een 
verre voorvader van de watergeus.

Door: Anneke Bregman-de Groot
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De edelen van die tijd 
hadden geen moeite met 
het openbaar maken 
van het hebben van 
bastaardkinderen. Hennie 
Verhoef schrijft dat “Een 
opvallend deel van de 
rekeningen is gewijd aan 
bastaardkinderen van 
jonker Jan. Op dit punt 
hebben de edelen van 
die tijd blijkbaar geen 
enkele terughoudendheid. 
Ze worden met naam 
en toenaam genoemd, 
inclusief de moeders.” 
Deze bastaardkinderen 
deelden mee in de erfenis. 
En zo gebeurde het dat in 
1386 aan Jan ‘de bastaard’ 
van Blois het ambacht Benthuizen in leen wordt 
gegeven. 
Deze Jan was dus een zoon van Jan van Blois II en 
zijn ‘minnares’ Sophia van Daalhem. Jan was een 
echte ridder. Zo trok hij met de hertog van Beijeren 
op tegen de Friezen.

Van Treslong
Als bastaardzoon kreeg Jan van Blois een aantal 
heerlijkheden ‘in leen’. Daarnaast werd hij eigenaar 
van een gebied in Henegouwen, genaamd Treslong. 
Die naam voegde hij bij de naam Van Blois. Zo 
begon het geslacht Van Blois van Treslong. De 
volledige naam was toen: Jan, ridder van Blois, 
heer van Treslong. En in 1572 was daar een verre 
kleinzoon: Willem van Blois van Treslong.  

Deze Willem hoorde bij de medestanders van 
Willem van Oranje.
Een van de heerlijkheden die Jan als erfenis in leen 
kreeg was het Ambacht van Benthuizen. In 1386 
kreeg Jan de bastaard Benthuizen in leen. Dertien 
jaar later gaf Jan van Blois de heerlijkheid weer 
terug aan de graaf van Holland. De graaf verkocht 
die heerlijkheid toen aan Jan van Heemstede, de 
schoonvader van Van Blois.
Van Blois had waarschijnlijk genoeg geld om 
nieuwe aankopen te doen. Hij kocht namelijk in 
1408 het veer te Gouda voor 2200 Franse kronen van 
graaf Willem IV (de vader van Jacoba van Beieren). 
Een veer leverde altijd goed geld op. Iedereen die 
naar de andere kant van de Gouwe wilde moest 
tol betalen, deze gelden waren natuurlijk een vaste 
bron van inkomsten. 

In 1600 werd Benthuizen eigendom van de stad 
Rotterdam. Veel landerijen kwamen in bezit van 
de familie Beelaerts. En bleven dat tot ver in de 20e 
eeuw. 
Maar Benthuizen is hun oude leenheer Jan van Blois 
niet vergeten. En het is mooi dat er een straat al 
meer dan zestig jaar zijn naam draagt.

Bronnen:
Historiek.net

De graven van Blois, H. Verhoef

Wikipedia

Woningbouwvereniging Benthuizen 1912-1987

Biografischportaal.nl

1965. Woningen van de Woning-
bouwvereniging Algemeen Belang 
in de Graaf van Bloisstraat. 

Koninginnedag 1962. Ringsteken in de Graaf van Bloisstraat.
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Veel grond in Benthuizen was in bezit van de 
familie Beelaerts van Emmichoven. Onder andere 
de grond rond ons vroegere gemeentehuis. Die 
naam vinden we dan ook terug in het Beelaertspark.
Maar dat was niet bepaald het enige bezit. Ook de 
Benthuizer Noord- en Zuidpolder hoorden daarbij. 
In dat gebied bevonden zich 10 boerderijen. In de 
loop der tijd werden landerijen verkocht. 
Toen Beelaerts (hij noemde zich Beelaerts 
van Benthuizen) in 1924 overleed werden 
er vijf boerderijen aan de zittende pachters 
verkocht. De overige vijf werden verdeeld 
onder zijn drie zoons. 
Een van de ‘zittende’ pachters was 
Sophinus van Gaalen. De grootvader van 
de laatste bewoners, Arie en Sophinus van 
Gaalen. 

Sophinus van Gaalen
Grootvader Van Gaalen kwam in 1903 als 
pachter op de boerderij. Hij was in 1872 geboren 
te ’s Gravenzande. Hoe komt iemand uit 
’s Gravenzande op een boerderij in Benthuizen? De 
broers Van Gaalen vertellen het volgende verhaal: 
“Onze grootvader was loonwerker. Beelaerts van 

Emmichoven (ook wel landheer) 
was op zoek naar een pachter. Er 
was wel een andere kandidaat, 
maar die was lid van de kerk van 
Abr. Kuijper. De landheer wilde 
echter een pachter die lid was 
van de Nederlands Hervormde 
Kerk. Die andere kandidaat was 
familie van grootvader Sophinus 
van Gaalen en adviseerde 
hem pachter te worden op een 
boerderij in Benthuizen. Beelaerts 
ging akkoord en zo arriveerde 
onze familie in Benthuizen.”

Pacht
Het huurcontract werd getekend voor 7 jaar. De 
jaarlijkse pacht was vastgesteld op ƒ 2577,-. Van 
Gaalen huurde de boerderij met 56 ha land. Een deel 
daarvan lag in de Noordpolder.
In het huurcontract staat uitgebreid beschreven 
aan welke voorwaarden de pacht moet voldoen. 
Zo moet de huurder “de jaarlijksche huur betalen 
aan handen en ten huize van den Verhuurder, of 
gemagtiden, en zulks in goed grof zilver gemunt 
Nederlandsch geld, en in gene biljetten of papieren 
gelden van wat aard of hoedanigheid ook.”
Een ander punt was het onderhoud van het 
bouwland. In het contract stond de bepaling dat 
jaarlijks een zevende deel van de bouwlanden braak 
moest liggen. Op dat stuk braakland moest de boer 
dan klaver zaaien. Hij mocht ook niet meer dan 
tweemaal wintervruchten op hetzelfde perceel telen. 
Ook waren er strenge regels tegen het onkruid. 

Boven: Sophinus van Gaalen.

Links de rest van het gezin. V.l.n.r.: achteraan: Cor, moeder van 
Gaalen en Ingetje van Leeuwen (de dienstbode); vooraan: Piet, 
Rookje, Trijntje en Jannetje.

Boerderij Van Gaalen
Er komt een nieuwe wijk en hoewel er nog geen paal in de grond staat is de naam al bekend; 
Bentwijck. De huizen in deze wijk komen naast de Bentlanden, tussen de Bentwoudlaan en 
Heerewegh. Jammer genoeg moeten de boerderijen aan de Heerewegh plaatsmaken voor deze 
nieuwbouw. Tijd om herinneringen op te halen met de laatste bewoners.

Door: Anneke Bregman-de Groot
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Vooral ‘kweek1, oot2, herk3, 
stekels en biezen.’ Als er toch 
onkruid te vinden was werd de 
huurder bekeurd. Zelfs al werd 
maar één plant gevonden!
De landheer was waarschijnlijk 
erg tevreden over zijn 
pachter want ook voor de 
volgende zeven jaar werd het 
huurcontract getekend.
In het nieuwe contract is te 
lezen dat ook landheer Beelaerts 
met zijn tijd meegaat en 
moderne landbouwmethoden 
toe wil passen. Zo is het de 
huurder toegestaan naast 
stalmest ook “zoodanige 
hulpmest moet worden 
toegevoegd als de Verhuurder 
zal noodig oordelen.” 
De huur was trouwens wel geïndexeerd en 
verhoogd tot ƒ 3900.
De landheer was altijd vol interesse over zijn 
bezittingen en kwam regelmatig op bezoek. 
Daarnaast was er nog een rentmeester die de 
belangen van Beelaerts behartigde.

Ondertussen was het gezin Van Gaalen uitgebreid 
met 5 kinderen. Dochter Jannetje was nog geboren 
in ’s Gravenzande. Zoon Cor kwam in 1904 in 
Benthuizen ter wereld. Twee jaar later kwam 
Pieter ter wereld. Dit jongetje heeft maar twee 
maanden geleefd. Na hem werd in 1907 opnieuw 
een zoon geboren. Deze werd ook Pieter genoemd. 
De dochters Trijntje (1909) en Rookje (1910) zagen 
daarna het levenslicht. 
Er was altijd veel te doen op de boerderij. Ook 
in huis. Daarom was er voor de boerin altijd een 
dienstbode aanwezig. Op 6 februari 1914 kwam er 
groot verdriet in huize Van Gaalen. De vrouw van 
Sophinus, Cornelia van Gaalen-van Staalduinen 
overleed op slechts 34-jarige leeftijd. Sophinus bleef 
met vijf jonge kinderen achter. Vanaf die tijd kwam 
er een huishoudster in huis om het huishouden te 
bestieren. 
Voor het zware werk waren er verscheidene 
arbeiders. Het boerenbedrijf was een zogenaamd 
gemengd bedrijf. De akkers werden bebouwd maar 
er werden ook koeien gemolken. Van Gaalen: “De 
koeien had je ook nodig voor de bemesting. Die 
mest werd weer op het land uitgestrooid.”

Naast koeien waren er natuurlijk de paarden voor 
het werk op het land, ploegen, eggen en oogsten.
Naast het werken op het land was grootvader Van 
Gaalen actief voor de gemeenschap. Zo was hij 
gemeenteraadslid en voor de SGP en diaken in de 
Hervormde Gemeente. Tevens zat hij van 1916 tot 
zijn overlijden in 1944 in het schoolbestuur van de 
School met de Bijbel.

Eigenaar
Toen Beelaerts in 1924 overleed kon Van Gaalen de 
boerderij kopen. Dat was ook in die tijd een grote 
investering. Van Gaalen: “Mijn grootvader kocht 
toen de boerderij en zo’n 34 ha landbouwgrond. Het 
stuk dat in de Noordpolder lag werd niet door hem 
gekocht.”
Ondertussen werden de kinderen ouder. Cor en Piet 
kregen verkering en trouwden in resp. 1931 en 1934.
Grootvader Van Gaalen liet een vrijstaand huis 
bouwen verderop aan de Heerewegh. (Het mooie 
huis staat er nog en wordt nu bewoond door familie 
L. van der Meer.) De dochters Trijntje en Jannetje 
gingen met hun vader mee naar het nieuwe huis. 
Rookje trouwde met Arie Bos. Na het overlijden van 
Sophinus bleven Trijntje en Jannetje in het voorste 
gedeelte van het huis wonen. De andere helft werd 
bewoond door Piet van Gaalen en zijn vrouw Janna 
van Gaalen-van den Berg.
Toen Cor met zijn vrouw Lutien Verduijn op de 
boerderij ging wonen, was het de bedoeling dat 
hij de boerderij zou kopen. Van Gaalen: “Het 
was midden in de crisistijd, dus mijn vader had 
niet voldoende middelen om de boerderij te 
kunnen kopen. Daarom heeft de verkoop pas later 
plaatsgevonden.”

1)  Wortelonkruid.  
2) Wilde haver.  
3) Onkruid vooral op kleigrond.

De boerderij rond 1928. Naast het huis staan Sophinus van Gaalen en landheer Beelaerts 
van Emmichoven (met bolhoed).
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Cor van Gaalen
Na het huwelijk van Cor met Lutien 
werkt zij mee op de boerderij. 
Volgens haar zoons heeft ze in het 
begin van haar huwelijk nog de 
koeien gemolken. Maar dat heeft niet 
erg lang geduurd. Er was in huis ook 
genoeg te doen. 
Het woonhuis was verbonden met 
de stal. Dat betekende altijd veel stof. 
In de winter omdat de koeien op stal 
stonden. In de zomer omdat er dan 
geoogst werd.
Het gezin Van Gaalen werd verblijd 
met vier kinderen. Eerst twee 
meisjes, Johanna en Jaantje, geboren 
in 1932 en 1934. Daarna volgden 
twee jongens, Sophinus, in het 
dagelijkse leven Fien genoemd en 
Arie. Fien werd in 1935 geboren, 
zijn broer drie jaar later. Moeder Van Gaalen kreeg 
hulp van een dienstbode. Beide broers herinneren 
zich nog Antje Slootweg (P. dochter). “Zij was erg 
handig, zij had het werk meestal al gedaan voordat 
moeder opdracht had gegeven.” 
Buiten waren er zo’n vijf knechten. “We hadden 
onder anderen Piet Mets en Adriaan Bremmer, die 
woonde op de Westzijdeweg.  

Tinus Alberts kwam al als 
jonge jongen bij ons werken. 
Tinus was een ‘schriel’ 
mannetje, dus onze moeder gaf 
hem altijd een extra boterham 
met spek. Hij moest meer 
vet op zijn botten krijgen,” 
glimlachen zij.
Op de boerderij werd er tot 
de jaren vijftig met paarden 
gewerkt. Van Gaalen: “Ome 
Thijs Sonneveld woonde tot 
zijn trouwen bij ons in. Hij deed 
altijd het ploegwerk met de 
paarden. Toen hij ging trouwen 
moest Tinus leren ploegen.  
En dat kon hij heel goed.  
Hij had er echt gevoel voor. 

Rechts: werknemers van Van Gaalen samen op de foto. Onder 

anderen vastgelegd: Tinus Alberts, Piet Mets, Adriaan Bremmer, 

Janus Olie, Jan Qualm Wzn., Wouda van Driel, Piet Voorwinden 

Jzn. en Wouda Bremmer.

Personeel komt op de fiets uit het land na gedane arbeid, v.l.n.r. 

Adriaan Bremmer, Tinus Alberts en Janus Olie.

Cornelis van Gaalen en Lutien Verduijn, op de foto met hun vier kinderen: Johanna, 
Jaantje, Sophinus en Arie.
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Onze grootvader stond vaak te kijken 
als Tinus ging ploegen waarbij vooral 
de draai aan het eind van de akker 
heel secuur moest gebeuren.” 
Naast het werk in huis hield moeder 
Van Gaalen ook een oogje op de 
tuin. “Ze was erg precies en als ze 
madeliefjes in het gras zag moesten 
die bloemetjes eruit. Dat was onkruid 
volgens haar.” 

De kinderen Van Gaalen gingen 
naar de School met de Bijbel. Die 
stond toen naast de kerk van de 
Gereformeerde Gemeente. Fien zat 
met Wim Mets in de klas. Arie zat bij 
Jaap de Ruiter in de klas. 

Beide broers gingen daarna naar de landbouw-
school. Arie bezocht ook de middelbare landbouw-
school. Hun vader werkte geen hele dagen op de 
boerderij. Hij werd al snel gemeenteraadslid voor 
de SGP en was vele jaren wethouder. Daarnaast zat 
hij in het bestuur van de Boerenleenbank zoals de 
Rabobank toen heette.

Cor van Gaalen was geen conservatieve boer. 
Volgens beide zoons stond hij open voor 
vernieuwing. Zij geven een voorbeeld: “Tijdens 
de oorlog waren er veel boomgaarden vernietigd. 
Onze vader besloot toen een vruchtbomenkwekerij 
te beginnen. En dat werkte voorspoedig. Vele 
appelonderstammen vonden hun bestemming door 
heel Nederland.” Naderhand werden de koeien 
verkocht en is het bedrijf zich gaan richten op de 
kwekerij, akkerbouw en grove tuinbouw. Cor van 
Gaalen overleed in 1975 op 71-jarige leeftijd. Zijn 
vrouw overleed in 2003. Zij werd 97 jaar.
Nu is het stil geworden op en rond de boerderij. 
Ook de laatste bewoners Fien en Arie van 
Gaalen hebben de boerderij verlaten. De oude 
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen hebben 
een mooie plek gekregen aan de achterzijde van 
de oudheidkamer. Over niet al te lange tijd zal ook 
deze boerderij worden afgebroken.  
Wat blijft zijn de herinneringen. 

Vruchtbomen en appelonderstammen poten. V.l.n.r.: Joop van de 
Heer, Simon Dijkshoorn, Janus Olie en Adriaan Bremmer.

Cor van Gaalen met een voer hooi bij de hooibarg, getrokken door 
een span paarden.

Het dak van de hooibarg wordt omhooggetakeld met de bargheeft 
(bergheeft) om ruimte te maken voor het hooi.
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Hoveniersbedrĳ f Van der Spek

Timmerbedrijf J. van der Kooij

Aannemersbedrĳ f Van der Meer

C. van Mourik Holding B.V. Moerkapelle

Boomkwekerĳ  Bĳ  de Vaate en de Peinder

Fortune Coffee regio Rĳ nland / Zoetermeer

Transportbedrĳ f C. de Ruiter en Zonen B.V.

Administratiekantoor Pos

Verkeersschool Bremmer

Schoonmaakbedrĳ f Pos

Handelsmĳ  Jobarco

Fysio Benthuizen

Kantoor Zaal

Plus Verheul

Hĳ dra G.B.

Pos-Kaart

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Onder de Molenstraat rond 
1960, links de huidige situatie.


