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Welkom
Een hartelijk welkom aan ons nieuwe lid, de
heer C.H. van Leeuwen.

Activiteiten 1e kwartaal 2006
Oudheidkamer Het Molenhuis
Op alle zaterdagmiddagen zijn de
oudheidkamer en de winkel geopend van
13.30 - 17.00 uur. 
De eerste zaterdag van de maand is er ‘inloop’
voor liefhebbers van genealogisch onderzoek.

‘Hoe snel iets historie kan zijn‘ 
De tentoonstelling van de verzameling oud
timmermansgereedschap van Piet van Noort
en de werkstukken die daarmee gemaakt
zijn, wordt verlengd tot en met 31 juli 2006.
In de eerste week van mei wordt een foto -
paneel geplaatst, waarop de ’historie’ van het
gemeentehuis van Benthuizen in beeld komt.

Terugblik op de ledenvergadering 2006
Na het vaststellen van de jaarverslagen van
de secretaris en de penningmeester werd tot
onze grote vreugde een nieuw bestuurslid
(in functie) gekozen, de heer M. Taal uit
Benthuizen. 

Van de nieuwe voorzitter: Maarten C. Taal
Even kennismaken.
Op voorstel van het bestuur heeft de
algemene ledenvergadering van de HKB op
17 maart j.l. mij benoemd als nieuw
bestuurslid in de functie van voorzitter.
Met dank voor het vertrouwen heb ik deze
benoeming aanvaard.
Mijn vrouw en ik zijn beiden geboren in
Scheveningen, resp. in 1942 en 1940.
In 1963 kochten wij in Benthuizen een mooie
eengezinswoning voor ƒ 22.000 (over historie
gesproken).
In die begintijd  hadden wij het gevoel elke
dag met vakantie te zijn.
Na mijn diensttijd eind 1965 ben ik 38 jaar
werkzaam geweest in het onderwijs,
waarvan 27 jaar in het agrarisch onderwijs. 

Mijn eerste werkzaamheden voor de HKB
bestonden uit het enquêteren van een 5-tal
bewoners van boerderijen. Dat was een waar
genoegen. Bij iedereen trof ik grote
bereidwilligheid aan om informatie te

verstrekken over de bouw, historische of
andere aspecten van de boerderij. Meerdere
malen moest ik zelf het initiatief nemen het
gesprek te beëindigen. Ik was onder de
indruk van de grote betrokkenheid van een
ieder. Overigens, het boek komt. Persoonlijke
omstandigheden hebben de uitgave verlaat.
In mijn nog korte benoemingsperiode heb ik
hetzelfde enthousiasme en dezelfde
betrokkenheid ervaren bij de grote groep
vrijwilligers.
Betrokkenheid, enthousiasme, collegialiteit zijn
aspecten die met kleine stapjes worden bereikt,
maar bij slecht bestuur hollend verdwijnen.
Daarom wil ik het bestuur en met name de
waarnemend voorzitter Ben de Breuk
complimenteren voor het gevoerde beleid.
Ik voel mij een bevoorrechte voorzitter van
een vereniging met zo veel betrokken leden.
Ik streef ernaar dit beleid voort te zetten,
mogelijk uit te bouwen en dat alles tot groei
en bloei van onze HKB.

Maarten Taal
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Frankrijk gaf de toon aan
Aan de vorstenhoven was het al vroeg in de
18e eeuw gebruikelijk dat aan bedienden al
naar gelang van hun functie uniforme
kleding werd voorgeschreven.
De Nederlandse ambtskostuums dateren van
1776. Die waren aangevraagd door de
consuls in Spanje. Aan de vorstenhoven was
het gebruikelijk dat de burgerlijke kleding
een rijke indruk maakte, en zelfs voorzien
was van een degen. Steeds weer hetzelfde
pakje aan kon niet en het was een kostbare
zaak steeds weer nieuwe galakleding aan te
schaffen. De Britse en Franse consuls hadden
al een kostuum, dus goed voorbeeld deed
goed volgen.
De consuls kregen toestemming van de
Staten-Generaal een kostuum aan te schaffen
dat bestond uit een rood gevoerde,
donkerblauwe jas met gouden galons en
knopen met het wapen van de generaliteit.
Daarbij kwam een kuitbroek, vest en
manchetten in rood laken en niet te vergeten
een steek en een degen. Het zal een flinke
besteding zijn geweest, maar eenmalig, dus
voordeel op termijn. Tegelijk werd
voorgeschreven dat ambassadeurs, gezanten
en koloniale gouverneurs ook zo gekleed
moesten gaan bij officiële gelegenheden. De
ambtsdragers moesten hun kostuum zelf
betalen.

Frankrijk is altijd al toonaangevend geweest
in de mode. Voor de revolutie droegen
prominenten steeds voorname kleding, maar
tijdens de revolutie, die omstreeks 1789
begon, rekenden de machthebbers snel af met
de voormalige gewoonten. Sobere zwarte
kleding was het ideaal, maar de leidende
figuren konden zich daar niet mee verenigen.
Al snel kwam er heel voorzichtig een pluim
op de hoed, een toga en meer versiersel. De
nieuwe machthebbers, dikwijls afkomstig van

eenvoudige huize, hadden iets nodig om zich
te doen gelden. Een kostuum kon hun dat
geven; ‘kleren maken de man’ nietwaar. De
ontwerpers konden zich uitleven, het werd
steeds uitbundiger. De schilder David deed
daar ook aan mee en ontwierp zelfs een
kostuum dat door alle Franse burgers
gedragen moest worden. Maar zover kwam
het niet. “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”,
maar onderscheid moest er zijn.

Het Franse voorbeeld werd gevolgd door de
regering van onze Bataafse Republiek.
Het had wel een typisch Nederlands trekje:
De sobere zwarte kleding met over de
schouder een rood-wit-blauwe sjerp met de
tekst “Gedeputeerde des Bataafschen Volks”
voor de volksvertegenwoordigers. Anderen
gingen wat wufter gekleed in pakken met
gepluimde hoeden erbij; een zwart rok kostuum
met in goud geborduurd een rank van eiken-
en olijftakken op kraag, manchetten en
zakkleppen.
Napoleon stelde in zijn grondwet (Frankrijk)
vast dat alle ambtenaren in kostuum dienst
zouden doen. Iedereen kon dan zien met wie
hij te doen had. Onze koning Lodewijk-
Napoleon (1806-1810) moest dat voorschrift
ook in Nederland uitvoeren. 
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Het ambtskostuum, van Parijs tot Benthuizen
De groep ‘Zwervers door musea’ van de Historische Kring Benthuizen bezocht op 15 februari j.l.
de tentoonstelling Gekleed in Goud in het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Daar
stond een collectie Nederlandse ambtskostuums, gedecoreerd met veel goud, gedragen door
de hofhouding, ministers en andere civiele hoogwaardigheids bekleders.
Bijzonder is, dat nog niet zo lang geleden bij plechtige gelegenheden in onze gemeente, door
burgemeester Keijzer ook zo’n prachtig kostuum werd gedragen. In die periode werd voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ook een ambtsgewaad aangeschaft.
Maar eerst aandacht voor de geschiedenis. Van de conservator van het museum, de heer
John Vrouwenfelder, ontvingen wij een catalogus, met de toestemming delen van de inhoud
te gebruiken voor dit artikel.



Er kwamen scharlaken, donkergroene,
blauwe, donkerpaarse en lichtgroene rok -
jassen in omloop die werden gedragen door
verschillenden functionarissen, ieder zijn
eigen kleur.
De jassen voor de ministers, diplomaten,
leden van de Orde van de Unie en van
andere hoogwaardigheidsbekleders waren
geborduurd in goud, zilver of gekleurde zijde.
Onderscheid werd gemaakt tussen groot, klein
en reiskostuum. Bij het reiskostuum hoorden
laarzen in plaats van schoenen. Onder de
kuitbroek werden zijden kousen gedragen.
Na de inlijving van het koninkrijk Holland
bij Frankrijk waren al deze kostuums van het
hof van Lodewijk niet meer nodig, omdat de
prefecten en burgemeesters de Franse
kostuums gingen dragen.

De kostuums in Nederland
Na de Franse tijd kwamen er nieuwe ambts -
kostuums voor overheids- en hofdienaren.
Willem I nam in 1813 bij zijn terugkomst in
Nederland de eerste maatregelen. Alle Franse
distinctieven van de militaire uniformen
werden verwijderd en de rechters moesten
aan het hof in het zwart gekleed gaan met
een degen op de zijde. 
Bij de inhuldiging van Willem I in 1814 in
Amsterdam was het nog een bont gekleed
gezelschap wat hem omringde. De eerste
bepalingen voor hofkostuums werden bij
Koninklijk Besluit genomen in 1815 en
zodoende was er bij de inhuldiging van de
koning in Brussel in september 1815 een
beetje lijn gekomen in de kleding van
staatslieden, kamerleden en hofhouding. 
De civiele rokken werden in verschillende
kleuren gedragen, zwart met blauw
borduursel, beige met groen en nog veel

andere combinaties. Deze rok bleef de hof -
dracht voor diegenen die geen ambtskostuum
kregen voorgeschreven. 
Willem I was bij zijn inhuldiging in Brussel
gekleed in een blauwe gesloten rokjas en een
mantel met veel goudborduursel. Latere
afbeeldingen laten onze koningen altijd zien
in uniform of in burger, maar niet in een
civiel ambtskostuum.
Willem III (1849-1890) stond een modernisering
toe: De kuitbroek werd een pantalon met
galon en de jas, meestal donkerblauw, kreeg
smallere panden. Verder werd het borduursel
hier wat kleiner en daar wat groter.
Onder anderen de kamerheren droegen een
grote sleutel op een blauw lint aan hun taille.
Deze kleding is het laatste gedragen op
Prinsjesdag 1968.

De leden van het civiele huis van de
koning(in) dragen bij officiële
gelegenheden nog een blauw rokkostuum
met vergulde knopen. De degen en steek
zijn er niet meer bij, wel de sleutel. De
stalmeester draagt op Prinsjesdag nog
het oude ambtskostuum, een rode rokjas
met witte broek en zwarte steek.

De kostuums van de overheidsdienaren
De leden van de Eerste Kamer stelden op
eigen gezag in 1815 hun officiële
kostuum vast en zij gingen ermee
akkoord dat de leden van de Tweede
Kamer dat ook droegen.
De ministers kozen in 1825 voor zichzelf
een paars kostuum met zilveren

uitmonstering. De nationale textielnijverheid
kon de stof in de gekozen kleur niet leveren
en toen werd het donkerblauw met goud.
Aanvankelijk was het ‘groot’ kostuum maar
later droegen de ministers het ‘klein’
kostuum met witte broek en minder goud -
borduursel. Als zij militairen waren, bleven
ministers van Oorlog en Marine en kamer -
leden hun uniform dragen. Ook deze
kostuums waren bezet met knopen voorzien
van de gekroonde W. Voor kenners waren de
ambtsdragers te herkennen aan de kleuren
van hun kostuums, evenals aan het goud- of
zilverborduursel.
Een ambtskostuum was een begeerd
statussymbool. Het was aan hogere
ambtenaren meestal toegestaan de in 1815
vastgestelde rokjas te dragen, maar de kans
bestond dat men dan voor een ‘particulier’
werd aangezien. Men wenste liever als
ambtenaar te worden erkend.
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Het ministerie van Financiën stelde een apart
kostuum vast voor ambtenaren die niet op
het departement werkten. Dat waren de
belastingambtenaren, ingenieurs-verifiticateurs
van het kadaster, posterijdirecteuren en meer
anderen.
Het was toch wel gewenst dat er een
duidelijk onderscheid gemaakt kon worden
aan de hand van het kostuum. Zo schreef de
provinciale directeur te Maastricht in 1867
aan zijn minister: “Meermalen heeft de
ondervinding geleerd dat het bedoelde
kostuum, bij zamenkomsten met
Hoofdambtenaren van naburige Rijken, op
ongunstige wijze afsteekt doordien het
borduursel van zijde daaraan veel gelijkenis
geeft met de kleeding van livreibedienen”. 
Jawel, het volgende jaar zag het borduursel
er ‘rijker’ uit. Wie zou de volgende zijn
geweest die nog meer borduursel op zijn jas
of veren op zijn hoed wilde?

Details
- De steek is een driekante hoed, altijd zwart

en meestal voorzien van witte of zwarte
veren of pluimen. Sommige waren
voorzien van een troetel (een kwastje) aan
de voor- en achterzijde. Soms waren de
steken inklapbaar.

- De meeste knopen op de jassen waren
verguld met een gekroonde W (Willem,
Wilhelmina), vanaf 1948 een J en nu een B.

- Hoe hoger de rang, des te fraaier het
borduursel. Het meest gangbare motief zijn
eiken- en oranjetakken, bundels met pijlen
en aan de diensten verwante emblemen
zoals de posthoorn voor de Posterij. Het
borduurwerk is altijd handarbeid gebleven.

- De mode had wel enige invloed op het
ambtskostuum. In 2004 maakte J.M. van
der Gang in Dokkum een kostuum voor de
Commissaris van de Koningin in Friesland,
de heer Ed Nijpels. Het model is gebaseerd
op het K.B. van 27 september 1850, No. 59.
Het gouddraadborduursel werd
vervaardigd bij Van Dongen met de Kroon
Borduurprofessionals, Breda.

In het begin van de negentiende eeuw was
het voor een hoogwaardigheidsbekleder
verplicht om bij het uitvoeren van zijn ambt
in ambtskostuum te verschijnen. 
Het dragen van een ambtskostuum is in
Nederland niet officieel afgeschaft, maar de
traditie van het dragen van deze kleding is
vrijwel geheel verdwenen. 

Minister Luns heeft het langst volgehouden
bij de opening van de Staten-Generaal het
ambtskostuum te dragen.

De burgemeester in ambtskostuum
Weinig gemeenten zullen in hun archief nog
een foto bezitten van hun burgemeester in
een officieel ambtskostuum. De (voormalige)
gemeente Benthuizen
kan wel bogen op
deze traditie. 
Burgemeester I.J.P.
Keijzer droeg dat
kostuum, zijn
eigendom, bij
speciale
gelegenheden zoals
de
nieuwjaarsreceptie
van de gemeente,
koninginnedag en bij
andere voorkomende
feestelijkheden zowel
in Benthuizen als in
Moerkapelle.
Het kostuum had al
een leven achter de
rug, voor het in het
bezit van meneer
Keijzer kwam. Het
werd hem
aangeboden door
burgemeester
Verkerk van
Boskoop. Verkerk
was ook voor de
ARP lid geweest van
de Tweede Kamer en
zijn kostuum had een
dubbele functie. Het
kon gedragen
worden in de Kamer
en in de gemeente. 
(In het laatste nummer van het blad Paktijd
staat zijn trouwfoto, daar is hij gekleed in het
kostuum, compleet met sabel.)
Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis
in Moerkapelle verscheen de Commissaris
van de Koningin in Zuid-Holland, mr. J.
Klaasesz in ambtskostuum. Zijn kostuum had
hij eerder gedragen als Gouverneur van de
Nederlandse Antillen. In de tropen was het
gebruikelijk een witte broek te dragen en die
droeg hij ook in Moerkapelle. Burgemeester
Keijzer hoorde de Moerkapelse jeugd luid
lachen en praten over ‘die witte pyamabroek’.
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Burgemeester I.J.P. Keijzer 
op koninginnedag 1969



Ook op andere plaatsen werd in de jaren
zestig/zeventig van de vorige eeuw nog wel
een ‘burgemeesterskostuums’ gedragen,
onder andere in Gorinchem en in Strijen. 
De burgemeester vertelde ook nog dat
diegenen die geen ambtskostuum hadden, bij
hun beëdiging gekleed waren in streepbroek,
jacquet en voorzien van handschoenen en
een hoge zijden hoed. Onder het kabinet
Biesheuvel werd dat afgeschaft. Een
verarming aan stijl en decorum, is onze
mening. 
Het kostuum van burgemeester Keijzer
wordt niet zoveel meer gedragen, maar is
wel te zien. Het Marechaussee Museum in
Buren heeft het in bruikleen verkregen en
een goed plaatsje gegeven.

Het enige ‘ambtskostuum’ van de gemeente
Benthuizen wordt tentoongesteld in onze
oudheidkamer Het Molenhuis. Het is de toga
van de ambtenaar van de burgerlijke stand,
in bruikleen afgegeven aan onze vereniging.
De toga is aangekocht om wat meer stijl te
geven aan de huwelijksvoltrekkingen in het
gemeentehuis. Bij de toga van grijs laken,
afgezet met blauw fluweel, hoort een witte bef.

Inge van Eeden Petersman

G.J.A. Runsink, ambtenaar van de burgerlijke stand,
bij het huwelijk van Truus Voorwinden en Karel Binnendijk.

Met dank voor de ontvangen informatie van 
de heer J. Vrouwenfelder
van het Belasting & Douane Museum en  
de heer I.J.P. Keijzer
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In Memoriam

Op zondag 19 februari j.l. is Arie Schellingerhout overleden op de leeftijd van 79 jaar.
Arie was een van de grondleggers van de Historische Kring Benthuizen. Hij heeft de vereniging
gediend met “Hoofd, Hart en Handen”.

Toen in 1990 het besluit werd genomen een verenigingsblad uit te geven heeft hij voor het schrijverswerk
gekozen. Hij verzorgde 15 jaar lang de Benthuizer Turfjes.
Arie schreef zoals hij was, korte krachtige zinnen, misverstand uitsluitend en goed gedocumenteerd.
Hij ging niet ‘over ijs van één nacht’. In zijn schrijven was zijn interesse voor de historie voelbaar.
In december 2005 nam hij afscheid van de Turfjes met de oproep “waar is de persoon die het stokje
van mij gaat overnemen”. Een oproep aan alle leden maar zeker ook een opdracht voor het bestuur.
Bij het zoeken naar een opvolger wordt pas duidelijk wat hij allemaal deed.

Zijn kennis en vaardigheid in bouwzaken waren van groot belang bij aanpassingen van het interieur
in Het Molenhuis. In de periode 1998 tot en met 2005 zette hij zich in voor de planning en de
uitvoering van 19 tentoonstellingen. De laatste daarvan was “De geschiedenis van de keramische
dakpan”, zijn grote hobby.  

De Historische Kring Benthuizen is Arie veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid.
Bestuur en medewerkers wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.

Bestuur van de HKB, Maarten Taal
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Leen Qualm Wzn.
Leen moeten we zoeken in Pijnacker, aan de
Nieuwkoopseweg nr. 3. 
Toen Leen de foto bestudeerde en de titel er
onder zag, “Zondag – Rust”, wist hij dat het
niet op zondag was want op die dag werd er
niet gefotografeerd. Het zal wel een feestdag
zijn geweest, want de zondagse pakken
werden gedragen.

In de Dorpsstraat, in het huis waar naast de
voordeur het bordje hing met daarop
“W. Qualm Castreur en Veeverloskundige” is
Leen op 21 januari 1928 geboren. Hij is een
zoon van Willem Qualm en Betje Gommerse.
De buren waren mevrouw weduwe Van der
Linden - den Adel met zoon Kees en de bij
iedereen in het dorp bekende dochter Neeltje.
Zij beheerden een kruidenierswinkeltje.

Vanzelfsprekend ging Leen naar de School met
de Bijbel, waar zijn vader jarenlang secretaris
van het bestuur was. Als school jongen moest
hij zijn vader wel helpen met koeien knippen
enzovoorts en bij boeren op het land werken,
onder andere spruitkool planten. 
Bij het verlaten van de school in 1940, had
vader Willem al een baas voor hem opgezocht;
Piet van Gaalen die een groente- en
fruittuinderij runde. Daar begon Leen zijn
arbeidsleven en verdiende ƒ 7,50 per week.

Het was hard werken, want zaterdags moest
er ook gewerkt worden en op zondag was
het matten afhalen en tegen de avond er
weer opleggen (dus 7 dagen werken).
Collega’s waren Cor Bregman, Gijs (Piet)
Voorwinden Lz. en Cees Bregman (zoon van
Bram Bregman). In de oorlog ging Leen in de
avond een land- en tuinbouwcursus volgen,
die gegeven werd door het hoofd van de
christelijke lagere school, meester Idema,
samen met een leraar uit Leiden. Die leraar
uit Leiden kwam vooral om eten mee te
nemen naar de stad waar het voedsel -
rantsoen steeds minder werd. De lessen
werden gehouden in de garage van
Spruitenburg in de Van der Eijkstraat.  

In 1947 moest hij in militaire dienst en kreeg
hij les voor vrachtwagenchauffeur. Hij werd
in Amsterdam gelegerd in de Oranje Nassau
Kazerne en werd ingedeeld als chauffeur bij
het leger onderdeel AAT.
Na zijn diensttijd beloofde hij zichzelf nooit
meer tuinder te worden. Maar er was weinig
werk te vinden en zo vond hij eerst een tijdelijk
baantje bij de horzelbestrijding op koeien.
Daarna kreeg hij de kans te beginnen als
vrachtwagenchauffeur bij Post en Huurman
in Zoetermeer. 

De relatie met zijn werkgever werd nog
hechter. In 1957 trouwde hij met Nel Post, de
dochter van zijn baas. Zij gingen wonen aan
de Nieuwkoopseweg, waar zij tot de dag van
vandaag nog wonen. Hun gezin werd
uitgebreid met 4 kinderen. Zij zijn nu
grootouders van 7 kleinkinderen.
Kort na zijn trouwdag heeft hij in 1962 een
eigen bedrijf gestart, dat zich toelegde op de
sloop van huizen en boerderijen en de verkoop
van het daaruit verkregen hout. Toen de
handel in gebruikt hout minder werd, kocht
hij een vrachtauto en werd weer vrachtrijder. 
In 1988, toen hij zestig jaar werd kreeg hij
hartproblemen, moest operaties ondergaan
en kreeg enkele omleidingen. Met werken is
hij toen gestopt.

Oude bekenden (2)
In de Turfjes van december 2005 vertelden Aad Vis en Kees van
Noort in het kort hoe hun leven verlopen is nadat de foto
“Zondag – Rust” genomen is. 
Op de foto staan nog 3 jongens, Leen Qualm, Bram Qualm en
George Bregman. In dit nummer verdiepen wij ons in hun
levensloop.

Leen Qualm, Cees Bregman, Siem van der Tang,
Piet Voorwinden en Piet van Galen.



Leen en Nel genieten van hun ‘oude dag’ in
een nog tamelijk rustige, groene omgeving,
hij ‘tuint’ nu voor zijn plezier.

Bram Qualm Wzn.
De jongere broer van Leen is op 9 juli 1929 in
hetzelfde huis aan de Dorpsstraat geboren.
Hij liep ook hetzelfde ‘pad’ als zijn oudere
broer; ging naar de School met de Bijbel,
hielp zijn vader en werkte als schooljongen
al bij boeren op het land. Zodra hij van
school kwam, was er bij Piet van Gaalen ook
voor hem een plaatsje. Vader Willem had
blijkbaar goede connecties met Van Gaalen.

Een paar huizen verder in de Dorpsstraat
woonde melkboer Izaäk Smink. Bram ging
daar wel eens helpen en als Izaäk ziek was,
regelde hij het zo met zijn vaste werk dat hij
zijn buurman kon vervangen.
In 1957 trouwde hij met Dien Brouwer uit
Boskoop. Zij gingen wonen aan de
Dorpsstraat, naast het burgemeestershuis. 
Een jaar later, in 1958 kreeg hij de gelegenheid
de melkzaak van de familie Smink over te
nemen. De zaak was ‘aan huis’ gevestigd.
In hun gezin werden 3 kinderen geboren.

Tijden veranderden en in 1969 verhuisden zij
naar de Slootweg. Bram ging  weer de
agrarische sector in, hij werd boer. Als
neven bedrijf beheerden zij een depot van een
Rotterdamse firma die dekzeilen verhuurde.
Bram is in 1976 op vrij jonge leeftijd
plotseling overleden.

Na verloop van tijd verhuisde Dien, zijn
vrouw, met de kinderen weer naar het dorp,
naar de Dijk. Het dekzeilendepot heeft zij
daar nog een poos voortgezet.
De kinderen trokken het huis uit en zij nam
het besluit weer terug te gaan naar Boskoop.
Haar 8 kleinkinderen wonen allemaal op
goed bereikbare afstand.
Veel bezoekers van Het Molenhuis hebben
haar daar ontmoet, als vrijwilligster in de
winkel en de koffiekamer. 

George Godfried Bregman
is de 2e zoon van C. Bregman Azn en
P.W. Bregman-Dreschler. George heeft er de
voorkeur aan gegeven zijn verhaal zelf op te
schrijven.  
Mijn opleiding begon met: lagere school
Benthuizen, welke ik verliet op 30 April 1942.
Daarvoor (dat was toen gebruikelijk), ging ik
al in februari 1942 aan het werk bij Piet van
der Heiden en zijn zwager Gerrit van
Staalduinen. Zij hadden aan de Dijk een
groot veld met pronkbonen. Ik heb daar
gewerkt van februari 1942 tot november
1942. Wat ik mij nog goed herinner was dat
de dagen wel heel erg lang duurden. In mijn
beleving kwam er bijna geen eind aan.
Al gauw wist ik: “De polder zie ik niet zitten”.
Werken in de polder was toen min of meer
vanzelfsprekend voor een arbeiders zoon.
In januari 1943 trad ik in dienst bij Jan
Verheul, een van de vijf plaatselijke
kruideniers. Eerst als bezorger van
boodschappen, later promoveerde ik tot

hoorder van bestellingen en
ging dus op stap met een
monster tas. Tijdens de
oorlog had ik niet meer en
niet minder aparte
belevenissen dan anderen
in Benthuizen. De crash
van het Duitse vliegtuig
werd reeds eerder verhaald.

In 1949 werd ik opgeroepen
voor de militaire dienst en
ingedeeld bij het Korps
Mariniers. Na drie
maanden opleiding volgde
uitzending naar het
toenmalige Nederlands -
Indië ofwel de Oost en na
de debarkatie werd ik
gelegerd in de Goebeng
kazerne in Soerabaja. 

Vervolg van pagina 7: 
Oude bekenden
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Bram Qualm met zijn melkwagen.
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De eerste nacht na aankomst was
het al wachtlopen op een
buitenpost, van 12.- tot 02.- uur,
met alle nieuwe (later vertrouwde )
geluiden van de tropennacht. Die
twee uur vergeet ik nooit, die
duurden veel langer als destijds een
dag in de pronkerstuin. Verder heb
ik een fijne tijd gehad in de tropen.
De ruimte te ervaren en ook dat er
meer was dan Benthuizen alleen. 

In September 1950 ging ik weer
terug naar Holland. Een ding stond
voor mij vast; geen nieuwe baan als
kruidenier. Die mogelijkheid was er
wel. Jan Verheul was als kruidenier
in feite zijn tijd ver vooruit. Naast zijn
kruidenierszaak had hij ook nog een
pudding fabriekje in Zoetermeer. Zelfs een
eigen boekhouder was aan het bedrijf
verbonden; de bekende Bertus Zaal.
Deze leerde mij veel, c.q alles en ik ging ook
cursussen volgen. Eerst voor het
Middenstands diploma en daarna voor het
Praktijkdiploma Boekhouden. Bertus Zaal
vertrok bij Jan Verheul en ging werken bij
een accountantskantoor in den Haag. Bertus
schreef mij “als je zin hebt, dan kun je bij ons
terecht als assistent”. Ik heb dat met beide
handen aangenomen want de polder noch
het kruidenierschap trok mij aan. Zo heb ik
drie jaar gewerkt als assistent-accountant
met als directe chef  Bertus Zaal. Zoals
gezegd, ik heb heel veel van hem geleerd en
uiteraard ook op het accountantskantoor
J.P. de Korte (de directeur was de vader van
de latere minister van Economische Zaken,
Rudolf de Korte).

Via mijn vriend/schoolkameraad Kees van
Noort (destijds werkzaam bij Aannemers -
bedrijf D.Versloot te Nieuwerbrug aan de
Rijn, welke ook grootaandeelhouder was van
Verwo beton te Woerden) solliciteerde ik bij
deze betonfabriek. Dat hield in fabricage
van- en handel in tegels en trottoirbanden,
kortom alles voor de wegen bouw. 
Mijn werk begon op de administratie en
daarbij volgde ik een aantal cursussen op
administratief gebied. Een interne opleiding
in calculeren, tekeningen lezen etcetera
kwam daarna. Daaruit volgde een overstap
naar  de commercie, met behoud van de
verantwoordelijkheid voor de administratie.
Kort samen gevat: Ik was als een spons, zoog

alle te vergaren kennis
op en groeide mee met
het bedrijf.
Bijna 40 jaar heb ik er
gewerkt en nam toen
afscheid als directeur-
eigenaar, tezamen met
mijn compagnon.
Het was uiteraard een
grote verrassing toen
ik bij dit afscheid
benoemd werd tot
Ridder in de orde van
Oranje Nassau.
Los van het drukke
werk van alle dag
vroeg ook de

hervormde gemeente, de school en het
bejaardenwerk in mijn woonplaats de nodige
aandacht. Dat was uiteraard vrijwilligers -
werk en vaak avondwerk.

Het was hard werken en lang niet altijd even
simpel, maar ik kijk er nog steeds met veel
voldoening op terug. Coby, mijn vrouw was
er altijd, ook als het wel eens moeilijk was.
En dat was het echt van tijd tot tijd. Toen ik
60 werd hebben we de zaak verkocht en brak
er een andere periode aan. Het was eerst erg
moeilijk om de juiste draai te vinden. Maar
ook Coby vond hier weer de juiste weg.
Onze hobby’s zijn/waren zeilen, fietsen,
wandelen, met vakantie gaan. Wij gebruiken
onze caravan vrij intensief. Daarnaast doen
zowel Coby als ik nog al wat vrijwilligerswerk.
Dus van verveling is geen sprake.

Ik zou bijna vergeten te vertellen dat we
3 kinderen en 7 kleinkinderen hebben. Ook
deze vragen en krijgen de nodige aandacht. 
Tot slot; wij hebben altijd in Woerden
gewoond en zijn daar drie keer verhuisd. We
wonen nu in een comfortabel appartement,
voorzien van alle (thans normale)
voorzieningen.
Kortom, er is veel om dankbaar voor te zijn.
En dat zijn wij dan ook.
Woerden 13 April 2006
Coby en George Bregman

Ik (MP) hoop, dat veel ‘oude bekenden’
genoten hebben van deze verhalen van
Benthuizenaars waarmee zij vroeger wellicht
‘geknikkerd’ hebben.

Marcus Pos
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Gulle landheren, dankbare boeren
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Gekend heb ik haar niet, ook nooit in
levende lijve ontmoet, het is een oma uit
verhalen.
Verhalen over haar, Netta of tante Net; van
mijn moeder Truus Qualm-Zonneveld,
Jannie Rep-Schuddebeurs, Cor en Nel
Schuddebeurs-Vermeulen.
Naar haar ben ik vernoemd, Antonetta,
roepnaam Netty, en dat ik op haar lijk dat
schept een band. Zij was een vrolijke,
ondeugende vrouw met een hart van goud,
die veel over had voor anderen. Zo op foto’s
is dat niet altijd goed te zien, ik vond haar
nogal streng. Zij was heel vooruitstrevend en
eigenlijk voor niks en niemand bang.

In 1909 was ze zwanger, evenals Marrigje
Vermeulen-Tuijl, die achter haar woonde. Bij
Marrigje hadden ze het niet zo breed. Oma
Net kwam haar regelmatig roepen: “Marrigje
kom je ik ga luiers knippen, 12 voor jou en
12 voor mij”. Zo is de hele babyuitzet zowel
voor Netta als voor Marrigje in orde
gekomen.
Netta kreeg op 29 oktober 1909 een dochter,
Jacoba Maria Geertruida, roepnaam Truus.
Die dochter was haar alles, dat juist ‘haar
Truus’ met mijn vader, een Haagse jongen
wou trouwen is een verhaal apart, maar dat
komt in een volgend Turfje.

Netta was gek op dieren. In de boomgaard
achter het huis in de Dorpsstraat liepen de
kippen en de geit. Iets verder was de moestuin
met onder andere veel bessen. Oma Net
maakte zelf bessen op brandewijn. Maar wat
deed die olijkerd nu, als de bessen uit de
brandewijn werden gezeefd, dan gaf ze die
aan de kippen, die vervolgens gingen
waggelen en onsamenhangend gingen kakelen
en daar stond ze dan lachend naar te kijken.

In die tijd woonde ook Willem Schuddebeurs
bij Netta in. Hij had al sinds begin 1900 de
garage in gebruik. Toen zijn schoonzuster in
het kraambed van het achtste kind stierf en
enkele jaren later zijn  broer ook stierf,
werden de wezen verdeeld. Zo kwamen in
ca 1926 Cor en Adrie Schuddebeurs ook bij
Netta in huis. Truus vond dit geweldig,
opeens had ze een broertje en een zusje. 

De band met Cor is altijd heel hecht geweest.
Netta probeerde op haar manier de uit elkaar
gedreven broertjes en zusjes bijeen te houden.

Een gesprekje aan de benzinepomp van
Netta met slager Buijs.
“Net, ken ik de benzine niet een 1/2 cent
goedkoper krijgen?” Netta deed de pomp
(schuifdeurtjes met sleutel) op slot en zei:
“Ga jij maar weg, ik krijg bij jou ’t spek ook
geen 1/2 cent goedkoper”. 
Slager Buijs verdween zonder een drup
benzine.

Oma Net was een lieverd, krantengeld
ophalen bij haar was lucratief. Meestal kreeg
je 18 cent, maar bij tante Net kreeg je wel
25 cent.

Net Zonneveld en haar dochter Truus, 29 oktober 1921.

Antonetta Zonneveld-Verheul, mijn oma
Geboren op 10 juli 1869 te Benthuizen, 
overleden aldaar in het jaar 1944.
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Vervolg van pagina 11:
Antonetta Zonneveld-Verheul

- Schaatsen: Netta was er dol op, vooral op
het zwieren op het ijs. Zelfs op hoge leeftijd
(70 jaar), was ze nog op het ijs te vinden.
Als kind vond ik dat heel spannend, een
oma die schaatste. Tof!

- Sint: Cor en Adrie gingen op de openbare
school in Benthuizen, dat op zich was al
bijzonder in het wel heel christelijke
Benthuizen. Sint was een feest dat toch
wel heel heidens was en eigenlijk niet
gevierd kon worden. Cor vond dat maar
niets en mopperde tegen tante Net.
Kordaat prikte zij haar rokken vast, sloeg
met een ferme zwaai haar schort over
haar schouder en peesde op haar fietsje
naar de bovenmeester. ’t Zal wel een
hartig gesprek geweest zijn, maar het
sinterklaasfeest werd dat jaar op school
gevierd. “O zo”, zou Netta gezegd hebben,
dat had ze weer mooi gefikst.

- Kerstmis: In de oorlog werd er les gegeven
in de garage van Netta. Van de brandweer
mocht er geen kerstboom met kaarsjes
staan, veel te brandgevaarlijk.
Netta ging weer op pad, nu naar de

burgemeester. Die zou gezegd
hebben: “…als jij nou een bak laat
maken waar zand in kan, zullen
wij een oogje dicht doen”. Nou dat
hoefde je geen twee keer tegen
haar te zeggen. Ze fietste vlug
naar Schellingerhout, die maakte
de bak voor het zand en alles
kwam goed. Een prachtige boom.

Helaas is ze in de honger winter
gestorven. Als kind van 6,
wonende op Curaçao, merkte je
van de oorlog niet veel, wel dat er
veel verdriet was. Eerst liep de
post nog wel, later ging het
verzenden alleen via het Rode
Kruis, maar de post kwam vaak
maanden later in het bezit van de
betrokkenen.
Ik heb slecht één kleine, tastbare,
lieve herinnering aan mijn oma,
- een prachtig mens in mijn ogen -
namelijk een kinderboekje getiteld
Gelukkige jacht, met daarin in
geschreven:

(Wordt vervolgd).
Netty Steenstra-Qualm

“Lieve Netty, oud 8 maanden.
Misschien is dit je eerste Prent.
Dit boek geeft je oma je present
Het is niet veel bizonder mijn lieve.
Ik hoop dit zal je toch niet grieven.
Als je later dit in handen krijgt,
wel hoop ik dat je van plezier in je handen wrijft.En zeg dan: “O, ik ben toch nog blij
met dit boek en je lacht erbij.
Ik zal het misschien nooit zien of hooren,als je in dit boek een gat wil boren.
Maar als papa en mama noch zijn in hun doen,weet ik zeker dat ze geven een dikke zoen.

Van grootmoeder Antonetta,
oud 69 jaar 1938.”

Zwieren op het ijs



Rentenier is geen beroep, anders zou ik
zeggen: ‘dit beroep sterft uit’. Wie kan er
tegenwoordig nog van zijn geld leven? De
rentestandaard is laag en het leven duur.
De kleinere renteniers leven dan ook aardig
in de verdrukking. Hoevelen moeten niet
langzaam maar zeker op hun kapitaaltje
interen? Aan hen zou ik de raad geven:
‘Neem een lijfrente. Dan behoeft ge voortaan
niet meer des nachts wakker te liggen door
geldzorgen geplaagd’.

Er is een tijd geweest, waarin het mij
toescheen, dat een rentenier een
buitengewoon gelukkig man moest zijn. Hij
behoefde zich immers geen zorgen te maken
en daarnaast was hij iemand, die steeds kon
gaan en staan waar hij wilde. De gouden
vrijheid was zijn deel.

Als ideaal voor de dorpsrentenier stond mij
voor de geest: een mooi vrijstaand
burgerhuis, practisch en doelmatig ingedeeld
met een aardige voortuin, een bloemenhof
een lust voor het oog en achter het huis de
moestuin en een kleine boomgaard.

De rentenier van buiten zal mij misschien
toegeven dat hiermee de zaak niet af is. Er
behoort ook nog een toom kippen bij of een

geit en in elk
geval een varken,
dat gemest
wordt.
De stadsrentenier
heeft wellicht
andere
liefhebberijen.

Sinds jaren ben ik al van dit ideaal afgestapt.
Want er is een geweldig groot verschil tussen
ideaal en werkelijkheid. 
Iedere dag opnieuw zijn eigen uitgaven. En al
heb je het begeerde huis met tuin in je bezit,
van de wind kan je niet leven. De rente van
je geld moet zoveel zijn, dat je ook inderdaad
ongestoord een zorgeloos bestaan kan leiden.

Maar wie heeft op het land een dergelijk
inkomen uit zijn vermogen? Niet velen. De
meeste renteniers zijn tegenwoordig ook
gedwongen om heel kalm aan te doen met
hun inkomsten. 
Het is vaak eens rekenen en nog eens
rekenen om rond te komen. 
De Minister van Financiën is niet erg geliefd
bij de renteniers. En van de geleide economie
moeten zij ook niets hebben.

Neem aan, dat zij hun geld geheel of
gedeeltelijk in huizen hebben gestoken. Dat
was in vroeger jaren een pracht belegging.
Nu is zij een doorlopende ergernis. Het is
verboden om de huishuur te verhogen. 
Zij moet op hetzelfde peil blijven als op
9 mei 1940. Net of de renteniers en de
huiseigenaars het kunnen helpen, dat op
10 mei 1940 de Duitsers ons land zijn
binnengevallen.
Doch wel is de grondbelasting verhoogd en
is in de meeste gemeenten een
straatbelasting ingevoerd, terwijl reparaties
aan de woningen soms het drievoudige van
vroeger kosten.
En dan spreek ik nog niet eens over de
verhoging van de premie wegens brand -
verzekering.
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De dorpsrentenier
(Aantekeningen van een bestuurstafel)

Van 1947 tot 1967 was J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen burgemeester van
Benthuizen. Voor die tijd schreef hij als freelancer artikelen voor de
Goudsche krant onder de titel Spiegel van het land.
Zijn zoon Piet, lid van onze vereniging stuurde een van die artikelen in
voor plaatsing in ons blad. Wij nemen het artikel over in de stijl zoals het
destijds, in 1947 geschreven is.

Het tweede deel van het artikel, “hoe brengt een rentenier zijn dag
door?”, zouden wij in deze tijd kunnen vertalen naar: ‘Hoe brengt een
vutter zijn dag door?’
En over de financiën in het eerste deel? Perikelen, toen over de rente, nu
over de pensioenen. Alles wordt duurder, kortom: Er is weinig nieuws onder de zon. Het
artikel is geschreven onder het pseudoniem; Landman, net als Op de toren in december 2003.



Hoe brengt een rentenier zijn dag door?
Deze vraag heb ik mij meermalen gesteld.
Maar een afdoend antwoord heb ik nimmer
kunnen vinden. Ik geloof dat een rentenier
het altijd druk heeft en zeer onregelmatig
leeft.
Na het ontbijt moet hij voor zijn vrouw
boodschappen in het dorp gaan doen.
Hij moet nog wat in de tuin werken of heeft
een of ander karweitje dat nodig gedaan
moet worden. En op tijd wil hij ’s morgens
zijn koffie hebben, want dat hoort bij het
rentenier-zijn.

Renteniers, ook al zijn zij van huis uit niet
schriel en waren zij voordat zij van hun rente
gingen leven, royaal uitgevallen, hebben nu
eenmaal de neiging om gierig te worden.
Niet uit hebzucht, maar om zich financieel
staande te houden.
Een rentenier, een man met een gummi -
boordje, toonde mij eens een winterjas, welke
hij al meer dan twintig jaren had gedragen.
De jas was oud-modisch van snit en vrij kaal.
Maar zij kon volgens hem nog beslist enige
jaren mee. 
Als collectanten bij een rentenier om een gift
aankloppen, kunnen zij meestal niet op
royale bijdragen rekenen. Het is geen
wonder ook. Over het algemeen durft
iemand, die van zijn bezit moet leven, niet
aan zijn kapitaaltje te komen. Hij zal zoveel
mogelijk trachten van de opbrengst van zijn
geld rond te komen.

Zijn er jonge kinderen in het gezin, dan kan
het niet anders of het leven zonder arbeid
moet een verkeerde invloed op hen
uitoefenen. Ze weten niet wat werken is.
Straks klagen ze, dat ze het zo druk hebben.
Renteniers zoeken meestal bezigheden op
om de lediggang te ontlopen. Gelukkig is er
vooral op het land voor de rentenier
afleiding genoeg. Als hij een liefhebber is van
tuinieren, kan hij een groot gedeelte van zijn
tijd aan zijn tuin besteden. Een flinke
groentetuin werpt bovendien heel wat
vruchten af. 
Ook vindt men renteniers, die gaarne vissen.
Men kan ze soms hele dagen zien staan
vissen. Maar dat zijn de kalme naturen.
Zij die wat van speculatie houden, zijn
dikwijl te vinden op boelhuizen, waar ze wat
strijkgeld hopen te verdienen.
Intussen, het schoon schijnende ideaal van
rentenier is een
hersen schim.
Begeer nooit
een rentenier
te worden,
doch loof
elke dag
waarop
ge aan
het werk
kunt
gaan.

Landman
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De dorpsrentenier

Anado b.v.  kleinmeubelen

Verkeersschool  Bremmer b.v.

Verkeersschool  Bross b.v.

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

GB Vastgoed

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij  G. J. van der Kooij

Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.

Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique

Administratiekantoor  W. Pos

Schoonmaakbedrijf  Pos

Pos-Kaart

R. E. D. Systemen

Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

C. van Mourik Holding B.V.

Tuincentrum  Van der Spek

Van Waaij b.v.  Interieurverzorging

Kantoor  Zaal
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