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Op bezoek in Driehof
Truus Zonneveld als handschoentje
Tin, het zilver der armen
Het Raadhuis van Benthuizen II

De Barm
De huizen in deze straat zijn gebouwd in 1928 en ongeveer vijfentwintig jaar geleden
gerenoveerd. De grote moestuinen daarvoor horen bij de huizen.
Het huis op de voorgrond, Dorpsstraat 170, is gebouwd in 1927 voor de familie Moerland, die
uit Zeeland naar Benthuizen kwam.
Sinds 1960 is het eigendom van Leen en Lien Snoep.
Maar…, ook dit ‘heden wordt verleden’, er is een nieuw bestemmingsplan en binnen
afzienbare tijd moeten de huizen en tuinen plaatsmaken voor nieuwbouw.

In dit nummer:



Van de voorzitter
De leukste momenten in mijn nog korte
periode als voorzitter van de HKB zijn die
momenten waarop bezoekers bij het zien van
een bepaald voorwerp in onze collectie,
herinneringen gaan ophalen of een leuke
anekdote weten te vertellen. Die verhalen
geven een meerwaarde aan de voorwerpen,
dus aan de verzameling in haar geheel.

Zelf heb ik zo’n ervaring bij het zien van het
tafelkleed in de woonkamer op de
bovenverdieping van de oudheidkamer. Wij
hadden thuis precies hetzelfde tafelkleed.
Hetzelfde patroon, dezelfde stugge stof met
dezelfde structuur, ja zelfs de geur herken ik.
Het was voor die tijd mooi, maar niet echt
praktisch. Door de hoge pool stonden vazen,
bekers, glaasjes enz. altijd een beetje te
wiebelen. Een klein duwtje tegen de tafel was
voldoende om wat om te gooien. We waren
klein behuisd, dus er viel nog wel eens wat om.

Het ergste was als bij het huiswerk maken de
inktpot over de tafel ging. Snel melk erover,
vervolgens afspoelen met water en lang
drogen. Het heeft bij ons zeer lang dienst
gedaan. Het is nooit echt versleten maar bij
een verhuizing zomaar verdwenen.
Misschien in de jaren zestig nog wel verkocht
als buitenjas op het Waterlooplein. 
Als ik in het Molenhuis de woonkamer
binnenloop kan ik het niet laten even met
mijn hand over het tafelkleed te gaan. Het
maakt deel uit van mijn jeugdherinneringen.
Het is voor mij een dierbaar en kostbaar
stukje. De werkelijke waarde van iets ligt niet
in de dingen zelf, maar in de waarde die wij
eraan hechten. Die verhalen en herinneringen
maken van onze oudheidkamer een unieke
verzameling. Als bestuur houden wij ons
zeer aanbevolen als een ieder met een leuk
verhaal of een leuke herinnering bij zijn of
haar bezoek deze aan ons zou willen
vertellen. Het maakt ons Molenhuis nog
meer bijzonder.
Vooral tijdens rondleidingen van jongeren
vormen deze verhalen de geheugen -
kapstokken van onze geschiedenis. Denk niet
mijn “verhaal kennen ze al”, of  “het is niet
zo bijzonder”. Alles doet er toe. U brengt uw
verhaal en wij de koffie met koek. 
Tot ziens in Het Molenhuis.

Maarten C. Taal

Terugblik
Woensdag 29 november hadden Inge van
Eeden Petersman en Ries en Adri Havenaar
voor ons een excursie (Zwerven door musea)
verzorgd naar de Sint Jan in Gouda.
Deze kerk bevat de mooiste en omvangrijkste
verzameling gebrandschilderde ramen van
Nederland, ontworpen door Goudse
tekenaars omstreeks 1560.
In het museum aan de overkant van de kerk
zijn op dit moment de ontwerptekeningen te
zien, de zogenaamde “Kartons”. Tekeningen
van meer dan 2o meter lang, bewaard in
metalen kokers. Het was een fantastische
dag, met veel zon, waardoor de ramen
schitterend tot hun recht kwamen.
Namens alle 34 deelnemers hartelijk dank
voor jullie initiatief.
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De Winkel van Sinkel in Zoetermeer
13 december heeft onze Winkel van Sinkel
deelgenomen aan de kerstmarkt in het
Revalidatiecentrum van de Zorgring in
Zoetermeer. De warmte en het enthousiasme
van de organisatie en de gasten van het
centrum heeft ons geweldig goed gedaan. 
Het kunnen kopen van ouderwets snoepgoed
maakte vele tongen los en was dikwijls
aanleiding voor een goed gesprek. Voor velen
misschien minstens zo belangrijk als de
aankoop zelf.
We houden er een fijne herinnering aan over
en komen graag terug.

Kerst 2006
Op zaterdag 16 december was er in Het
Molenhuis gelegenheid elkaar goede
feestdagen te wensen onder het genot van
een glaasje ‘Gluhwein’.
Voor de laatste keer was de tentoonstelling
Maastrichts aardewerk te zien, er waren
kerststukjes te koop, gemaakt door
vrijwilligsters van de HKB. Kortom, een
feestelijke dag.
Het Molenhuis en de winkel zijn op de
zaterdagen 23 en 30 december gesloten.

Activiteiten
Nieuwjaarsreceptie  
Vrijdag 12 januari 2007 in gebouw De Bron,
aanvang 20.00 uur.
Traditioneel is er gelegenheid elkaar de beste
wensen over te brengen en dan… herinneringen
ophalen: Van Koning(in), Keizer, Adm…
In 1965 begon het bijna allemaal, bezoek van
Hare Majesteit, het carillon, een nieuwe
burgemeester, een beroemde wielrijder, grote
plannen voor nieuwbouw, een explosie in de
pastorie (het domineesechtpaar ternauwernood
gered door de heer D. Havenaar), er komt
een kinderboerderij, enz. enz. enz. Dit alles
zal ons getoond worden aan de hand van een
PowerPoint Presentatie.

Zwerven door musea
Op 10 november j.l. kwam de heer Arie
Dekker uit Zevenhuizen naar onze vereniging
en vertelde over de molens in de polders van
Schieland. Daarbij vertoonde hij een klank -
beeld. Bij de bezoekers sloeg dat onderwerp
zo aan, dat er stemmen opgingen om in te
gaan op de uitnodiging van de heer Dekker
het molenmuseum in Zevenhuizen te komen
bekijken. Het museum bevindt zich onder
een dak met de oudheidkamer Ons verleden

van onze ‘zusterclub’ aldaar. Het is een
mooie gelegenheid te zien hoe een oudheid -
kamer ergens anders functioneert.
De excursie vindt plaats op woensdagmorgen
28 februari 2007. Wij vertrekken om 9.30 uur
vanaf Het Molenhuis en zijn rond het
middag uur weer terug.
Deelnemers kunnen zich opgeven bij Inge
van Eeden Petersman, telefoon 079 331 00 67.
Nadere bijzonderheden worden te zijner tijd
aan de deelnemers bekend gemaakt.

Ledenvergadering
Vrijdagavond 23 maart 2007, aanvang 19.45 uur
in gebouw De Bron.
Voor de pauze legt het bestuur verantwoording
af over het financieel beleid en de activiteiten
van de vereniging in het jaar 2005. U ontvangt
nog een persoonlijke uitnodiging, waarop ook
het programma na de pauze bekendgemaakt
wordt. 

Oproep aan fotografen
Voor een tentoonstelling in Het Molenhuis in
het voorjaar van 2007 vragen wij foto’s van
‘Benthuizen nu’, d.w.z. opnames van situaties
en/of plekken in en om Benthuizen waar u
speciaal op gesteld bent. De opname moet de
situatie weergeven zoals die heden ten dage
is, of maximaal een jaar geleden nog was.
De foto’s moeten afgedrukt kunnen worden
op A4-formaat en voor 1 maart 2007 in
gesloten envelop, ter attentie van de
tentoonstellings commissie, ingeleverd
worden bij Het Molenhuis.
Meer informatie krijgt u bij Jaap van Dongen,
telefoon 331 66 97.

Een woord van dank
Als bestuur zijn wij ons terdege bewust dat we
volledig afhankelijk zijn van de inzet van onze
vrijwilligers(sters) en andere hulpvaardigen.
Het past hier dan ook een ieder te bedanken
voor haar of zijn enthousiasme, voor het
meedenken en medeverantwoordelijkheid
dragen voor het welzijn van onze vereniging.
Als bestuur voelen wij ons bevoorrecht deel
te mogen uitmaken van zo’n actieve
vereniging.
Wij wensen alle leden, alle vrijwilligers(sters)
en allen die op één of andere wijze met onze
vereniging zijn betrokken, Gelukkige
Kerstdagen toe en een Voorspoedig 2007.
Namens het bestuur,

Maarten C. Taal.
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De tijd dat oudere mensen bij hun kinderen
wilden en konden inwonen en indien nodig
verzorgd werden, was langzamerhand
voorbij gegaan. Een gemeente kon echter niet
zomaar beslissen “laten wij een bejaardenoord
stichten”. Daar kwamen meer instanties aan te
pas, provinciale en landelijke. 
Benthuizen kwam niet in aanmerking voor
een tehuis. Ouderen die verzorging nodig
hadden en dat niet in hun eigen kring
konden krijgen, waren genoodzaakt naar
andere plaatsen te trekken. En daar zaten ze
dan, op hun oude dag in ‘den vreemde’. 
De gemeenteraad en andere plaatselijke
organisaties zochten al enkele jaren naar
oplossingen voor de verzorging van ouderen.
Met de daartoe bevoegde instanties, waaronder
de commissie Planning Bejaarden tehuizen in
Zuid-Holland werd veel overleg gepleegd.  

In 1967 werd Hazerswoude door deze
commissie aangewezen als plaats voor een
centrum in de regio. Het gemeentebestuur
van Hazerswoude had daar wel oren naar en
ook de kerkelijke gemeenten aldaar waren
bereid samen te werken. Benthuizen was een
van de plaatsen in de regio. 
18 augustus 1967 ontving de gemeenteraad
een uitnodiging voor een bijeenkomst om
over de plannen te praten. Verzocht werd
niet meer dan 2 personen mandaat te geven
op die bijeenkomst. Iemand van het
gemeentehuis in Benthuizen maakte met de
hand een aantekening op de ingekomen
brief: “Neen, voltallig college”. Men zal
gedacht hebben “eens komen wij allemaal in
aanmerking om daar te wonen, je kan maar
beter goed op de hoogte zijn”.

De kerkelijke gemeenten gingen (nog) niet in
op de uitnodiging om deel te nemen in de
stichting. De Gereformeerde Gemeente had
principiële bezwaren, bovendien waren er
plannen om een eigen centrum te vestigen in
de classis Leiden en Rotterdam.
De hervormde gemeente Benthuizen
verzoekt in 1972 te mogen toetreden als lid
van de stichting. 

De gemeenteraad nam op 5 juni  1968 het
besluit tot deelneming in de 
Stichting Bejaardenzorg in de gemeenten
Hazerswoude, Benthuizen en Moerkapelle en
ging akkoord met een bijdrage van ƒ 500 in
het stichtingskapitaal.
Eerder sprak burgemeester Keijzer al:
“Hoewel de gemeente Benthuizen gericht is
op Zoetermeer, bestaat toch het verlangen om
in de thans aanhangige samenwerking mee te
doen, daar de mogelijkheden daarvoor in
Zoetermeer niet aanwezig zijn.” Dat heet van
de nood een deugd maken. 
Benthuizen was zwaar vertegenwoordigd in
het bestuur, burgemeester I.J.P. Keijzer werd
voorzitter. 

Op 3 mei 1968 ontvingen b. en w. van
Benthuizen een verzoek van de stichting of
de gemeente bereid was mee te werken aan
de vestiging van een verzorgingshuis in
Benthuizen! Een week later ging er antwoord
terug dat die mogelijkheid in beginsel
aanwezig was. Het lijkt er op dat dit een
beleefdheidsverzoek is geweest.
Enkele maanden later, in augustus verzendt
het stichtingsbestuur een verslag dat er een
bevredigend onderhoud heeft plaatsgevonden
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Op bezoek in Zorgcentrum Driehof
Waarom zou je als redactie van de Turfjes op bezoek gaan in ‘de Driehof’? Het antwoord is
eenvoudig; omdat daar oud-Benthuizenaren wonen die altijd wel wat te vertellen hebben over
de tijd dat zij nog in Benthuizen woonden.
Ank Schouwenaar en ondergetekende (IvEP),
zijn op bezoek geweest bij drie dames die
veel middagen met elkaar doorbrengen. Dat
zijn de dames L. van Beveren-van Lopik, 
A. Piso-Bregman en G.A. Zonneveld-Post.
Wij maakten een gezellig praatje met een
lekker kopje koffie.
Voor wij daar hier iets over vertellen, gaan
we terug naar de jaren zestig van de vorige
eeuw, toen een ‘bejaardenhuis’ in de
omgeving nog geen vanzelfsprekende zaak
was.
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met het college van b. en w. van
Hazerswoude, over de plaatskeuze aldaar.
De vestiging was een feit.
De deelnemende partijen in de stichting,
genoemd in de statuten (13 juni 1969) zijn:
- burgerlijke gemeente Hazerswoude
- burgerlijke gemeente Benthuizen
- burgerlijke gemeente Moerkapelle
- Diaconie hervormde gemeente Hazerswoude
- Diaconie Gereformeerde Kerk Hazerswoude
- Diaconie hervormde gemeente Moerkapelle
- Parochiële Charitas Instelling van de

Parochie van de H. Engelbewaarders te
Hazerswoude.

Maar het huis staat er nog niet. Verschillende
plannen worden gemaakt en herzien. Deze
wijzigingen gaan niet alleen uit van het
stichtingsbestuur, ook provinciale organen
doen hun zegje. Inmiddels wordt in 1970 een
wijziging van de Wet op de bejaardenoorden
aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat kost
ook weer tijd.
De stichting neemt het ene besluit op het
andere, dat laten wij hier nu maar voor wat
het was. Over de benoeming van de directie
valt wel iets te zeggen. Dat moest een vrouw
worden, want als het een man zou zijn, was
het gevolg dat er een adjunct-directrice bij
zou moeten komen. Zuinigheid in het beleid
of…? Een compliment voor de vrouw! Zij
kan twee functies tegelijk vervullen.

De eerste paal wordt geslagen op 23 januari
1970. Een feestelijke gebeurtenis en dat moet
gevierd worden, “geen saaie vertoning, graag
gezellig”, zijn de woorden van de voorzitter
(IJPK).
Prof. dr. J. van Praag, Gedeputeerde van de
Provinciale Staten behoort tot de genodigden.
De heer Van Praag was een belangrijke figuur
in de overlegsituaties tussen stichting en
overheid, dat blijkt wel uit de archiefstukken.
De voorzitter stelt voor het officiële gedeelte
te besluiten met een gezellig etentje, en wel
in Benthuizen. Genodigden daarbij zijn het
bestuur en de heer Van Praag met hun
echtgenotes. 
Daar komt enige tegenspraak op, kosten van
de gemeenschap enzo. De voorzitter vindt
het echter niet te hoog gegrepen, gezien het
kleine bedrag wat er mee gemoeid is.
Bovendien werken alle bestuursleden pro
Deo, onkostenvergoedingen zijn nog nooit
gedeclareerd. De andere leden gaan overstag
en het wordt een gezellige boel. 

De realisatie van het huis nadert en de
gemeente Benthuizen inventariseert welke
bewoners in aanmerking komen voor
opname. Een lijst, opgemaakt op 1 mei 1970
geeft aan dat er 149 personen ouder dan 65
jaar zijn, waaronder 63 alleenstaanden. Van
deze personen zijn er 24 min of meer urgente
gevallen voor opname. Belangstelling is er
genoeg. Men dacht in die tijd nog: “65 jaar,
dan kunnen we naar het bejaardenhuis”. Het
ging meer om de leeftijd dan om de noodzaak
van verzorging. Wel leefde de gedachte “als
er eens wat is, is de zorg in huis”.

Een oude bekende, de heer C. van der Meer (links), 
heeft ook in Driehof gewoond.

Al met al duurt het tot de zomer 1972 voordat
de eerste bewoners begroet worden in
bejaarden centrum Driehof, de naam die toen
gekozen is.
Soms aarzelend kwamen bewoners binnen,
voor enkelen was het toch wel ‘het moet dan
maar’. Het was een nieuw bestaan, betrekkelijk
vrij wonen in een tehuis. De meeste ouderen
wisten nog wel dat vroeger gesproken werd
over ‘oudemannen- of vrouwenhuis’. Dat
had een negatieve toon. 
Een jaar later bestaat er al een wachtlijst.
Het echtpaar Versendaal behoorde bij de
eerste bewoners uit Benthuizen.

In de 35 afgelopen jaren is er veel veranderd,
dat is alom bekend. De beheersstructuur is
veranderd en de tenaamstelling van het huis
is nu Zorgcentrum Driehof, behorend tot de
koepel Zorgnet Groenwoude. 
Benthuizen is nog steeds actief in Driehof.
Vrijwilligerswerk in de verzorging en bij
activiteiten, de kerkelijke gemeenten geven
acte de presénce en men ontmoet er oude
bekenden.
En zo komen wij als redactie, met een
vrijwilligster, terecht bij de in de aanhef van
dit artikel genoemde dames.
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Even buurten
De dames, respectievelijk 91, 78 en 88 jaar
oud zijn elkaar behulpzaam en doen graag
met elkaar een spelletje. Deze middag is het
juist ‘Spelmiddag’ in huis. Maar daar houdt
niet iedereen van, het is ook geen verplichting
om daar naar toe te gaan.
Zij zijn niet tegelijk in Driehof komen wonen
maar kenden elkaar wel, Benthuizen is
tenslotte een klein dorp.
Gespreksstof is er altijd, gaat het niet over
vandaag dan hebben ze toch wel dezelfde
herinneringen aan hun jeugd.

Mevrouw Van Beveren is van oorsprong een
Rotterdamse, zij is geboren in Charlois,
Rotterdam-Zuid. Zij komt uit een van
oorsprong Zeeuwse familie, zoals zo velen
‘op Zuid’, zoals men daar zegt. 
Haar vader werkte op een fabriek en haar
moeder was veel ziek. Er waren 8 kinderen in
het gezin en tijdens haar schooljaren hielp zij
al veel in de huishouding. Als ze thuis gemist
kon worden, werkte ze ook bij andere mensen,
waar de huisvrouw ziek was.
De huishouding doen in die tijd betekende
boenen en vegen en de kleden kloppen,
zwaar werk. Natte theebladeren op het vloerzeil
en zout op het vloerkleed om een frisse kleur
terug te toveren, alles met de hand. Het was
een heel ritueel, vrijdags kloppen en de
andere morgen pas weer neerleggen. 
Op een gegeven moment ontmoet zij Piet van
Beveren, wiens familie ook uit Zeeland
afkomstig is, van Oud-Vossemeer op het
eiland Tholen. Na viereneenhalf jaar
verkering trouwen ze in 1946, maar het
wordt een weekendhuwelijk. Hun huis, een
houten woning op de Dijk in Benthuizen
wordt maar niet leeg opgeleverd dus wonen
ze in haar ouderlijk huis. 
Maar daar komt gelukkig een eind
aan en daar gaat ze dan, met een
baby van 4 weken op de arm naar
het vreemde dorp Benthuizen.
Vreemd wordt echter ‘eigen’, er
komt nog een kind in huize van
Beveren en tenslotte verhuizen ze
naar de Van Leeuwenhoekweg.
Piet heeft tot zijn 65e jaar gewerkt
op de boerderij bij Jacobs in
Hazerswoude en daarna nog
7 jaren bij firma De Peinder, iedere
dag met het busje mee. Piet is
75 jaar geworden. Zelf woont ze
nu 12 jaar in Driehof.

Mevrouw Piso is een Benthuizense, maar haar
man kwam van ver, uit Friesland. Al woonde
zij in een dorp, haar meisjestijd was weinig
anders dan die van een meisje uit de stad. Na
haar schooljaren ging ook zij bij haar moeder
en bij anderen in de huishouding werken.
Ook daar moesten de kleden geklopt en de
spullen van de broers opgeruimd worden. En
net als Lena (mw.vB) volgde ze catechisatie,
ging ze naar de zang en de gymnastiek.
Zij trouwde in 1952 met Jaap Piso en het
jonge stel ging inwonen bij vader en moeder
Bregman, die niet meer in het Beelaertspark,
maar in de Dorpsstraat woonden. Zij
verzorgde haar ouders toen dat nodig was. 
Jaap, haar man was uitvoerder bij firma Groen
& Bregman, die Driehof heeft gebouwd. Dat
geeft nog altijd een aardig gevoel, nu zij er
zelf woont. Ze zijn er trouwens ruim twaalf
jaar geleden samen ingetrokken. Annie werd
toen ziek en was heel blij dat ze hier konden
wonen. Na het overlijden van Jaap mocht zij
dezelfde kamer houden. Haar twee zonen
wonen respectievelijk in Delft en Zoetermeer.

Er wordt van de drie dames wel eens gezegd,
dat is “Zwaan-kleef-aan”, zo veel trekken ze
met elkaar op. “We komen niets tekort hoor”,
zegt mevrouw Van Beveren. In het centrum is
een kapper, een winkeltje, er worden
modeshows gegeven, alles waar vrouwen
maar geïnteresseerd in zijn.
En wij, Ank en ik, werden hartelijk
ontvangen, hebben gezellig gepraat en
danken de dames daarvoor van harte.

Inge van Eeden Petersman
Bron: Streekarchief Rijnlands Midden

Benthuizer dames aan het diner.
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Een zorgeloze, vrolijke tijd was het voor
Truus aan de Vakschool in Voorburg, eerst als
leerling en daarna als lerares. Via vriendinnen
van de Vakschool, Paulien Tensen en Paulien
Hoogstraten, kwam ze in contact met de
meisjes Qualm. De broer van Paulien Qualm
uit de Stephensonstraat 56 in Den Haag vond
Truus wel heel spannend en lief. 
Pieter Qualm was een knappe jongen, die zijn
diensttijd vervulde op het Marine Vliegkamp
De Kooi in Den Helder. Het verliefde stel zag
elkaar in de weekenden. En zoals dat gaat
maakte hij ook kennis met de moeder van
Truus. Dat moet niet zo geweldig zijn
geweest. Moeder Netta vond deze Haagse
jongen geen partij voor haar Truus. “Ik hoop
je nooit meer te zien”, zei ze tegen Pieter. 
Gelukkig voor moeder Netta trad Pieter
13 december 1927 in dienst van de Curaçaosche
Petroleum Industrie Maatschappij (CPIM),
gevestigd op Curaçao, een van de zes eilanden
van de Nederlandse Antillen. Opgeruimd staat
netjes, zal ze wel gedacht hebben. Het verliefde
stel nam afscheid van elkaar en beloofde
elkaar te schrijven. Zo gezegd, zo gedaan,
maar er zat een addertje onder het gras.

Nou duurde het in die tijd best wel lang
voordat vandaar post in Nederland aankwam.
Truus wachtte maanden op de eerste brief
vanuit Curaçao; daar
zou ook het adres in
staan waarnaar ze zou
kunnen schrijven. 
Na een jaar had ze nog
steeds geen levensteken
van Pieter Qualm.
Truus had verdriet en
liet de moed zakken,
het spreekwoord ‘uit
het oog, uit het hart’
was maar al te waar.
Het vreemde was wel
dat er ook via de zusjes
van Pieter Qualm
weinig informatie
kwam. Jongens zijn niet
zo sterk in het schrijven
van brieven, “geen
bericht is goed bericht”,
werd er dan gezegd.

En wie was nou dat addertje dat al dit
verdriet teweeg bracht: moeder Netta, mijn
stoute oma! Zij ving de post op en
verscheurde alle brieven die uit Curaçao
kwamen. Zij hoopte dat Truus Pieter Qualm
wel zou vergeten. Zij hoopte dat een
boerenzoon om de hand van Truus kwam
vragen. Stoute moeder Netta kwam echter
bedrogen uit.

Ook Pieter begreep er niets van en vergeten
kon hij haar niet. Toen hij na vier jaar
(december 1931 - maart 1932) weer met verlof
naar Nederland kwam ging hij op zoek naar
Truus. 
Regelmatig stond hij bij de voordeur van de
Vakschool te wachten. Geen Truus, zou ze
daar nog wel werken? Na enig speurwerk
kwam hij er achter dat Truus de school
verliet via de achteruitgang. Toen duurde het
niet lang meer en spoedig zagen die twee
elkaar weer, ze waren nog steeds dol op
elkaar.
Pieter en Truus besloten te trouwen en
moeder Netta; die moest even slikken. Zij
was toch wel bereid mee te gaan om Pieter af
te duwen zoals dat heet als iemand per boot
het land verlaat.

De bruiloft met “alles erop en eraan”.

Truus Zonneveld als handschoentje
Dit is een vervolg op het artikel Antonetta Zonneveld-Verheul in de Turfjes van april 2006 en
Jacoba Maria Geertruida Zonneveld, roepnaam Truus in de Turfjes van augustus 2006.



Het was niet mogelijk binnen de verlofperiode
te trouwen. Er moest te veel geregeld worden,
daarbij kwam dat Shell strikte regels
hanteerde. Je kon tussendoor niet voor een
huwelijk, zelfs je eigen huwelijk, of een
sterfgeval in de familie, naar Nederland toe.
Een verloofde mocht je niet over laten komen
en (citaat uit het arbeidscontract) 
“met deze beperking echter, dat de
ondergeteekende, zoo hij bij onderteekening
van het contract gehuwd is of alvorens een
jaar bij de mede-ondergeteekende in dienst
te zijn geweest mocht huwen, eerst na dat
jaar en bij gebleken geschiktheid voor den
dienst -zulks ter beoordeling der
mede-ondergeteekende- als gehuwd zal
worden beschouwd en aanspraak zal
kunnen maken op de aan het hebben van
een gezin verbonden voordeelen, toelagen
of vergoedingen.” 

Daar zou je nu eens mee aan moeten komen!
Wilde je samen zijn dan zat er niets anders
op dan met de handschoen (huwelijk
via lastgeving is de juridische term) te
trouwen, d.w.z. huwen bij volmacht,
waarbij de vrouw het huwelijk sluit
met de gemachtigde van de afwezige
bruidegom. Hiervoor was toestemming
van de koningin nodig.
Romantisch was dit geenszins; de
bruid kon op deze manier wel rekenen
op een bruiloft met alles erop en eraan,
een (nep)bruidegom, bruidsmeisjes,
kerkelijke inzegening, receptie en
cadeaus.
Voor de handschoentjes was het niet
altijd echt een feestelijke dag, je
trouwde tenslotte surrogaat met de
vader of de broer van je verloofde. Stel je
voor dat je als jonge bruid de vader van je
verloofde naast je hebt staan, het lachen zou
je vergaan. 
Een broer, toch een leeftijdgenoot, was zo gek
nog niet. Soms voor die broer een probleem,
die moest na de roes van zo’n huwelijkse
feestdag, waarop hij toch ook tot het middel -
punt van de belangstelling behoorde, alleen
naar huis, hij had het nakijken.

Jacoba Maria Geertruida Zonneveld trouwde
op 22 februari 1934 te Benthuizen met
Philippus Pieter, de twee jaar jongere broer en
gemachtigde van haar verloofde Pieter
Philippus Qualm.
Voor mijn moeder was het een ernstige dag,
die haar de zekerheid gaf binnenkort samen

te kunnen zijn met haar Pieter. Moeder Netta
ziet alles met gemengde gevoelens gebeuren
en staat niet zo vrolijk op de bruidsfoto’s.
Greet Qualm, het jongste zusjes van Pieter, en
Adrie Mostert, een vriendin uit Den Haag
waren bruidsmeisje en het strooistertje is
Adrie Schuddebeurs.

Toen ik een jaar of 8 was vond ik in een
fotoalbum foto’s van het huwelijk van mijn
ouders. Een mallotige foto van mijn vader in
een stoel met twee bossen bloemen op rieten
stoelen ernaast en een foto van mijn moeder
boven zijn hoofd trok mijn aandacht. En ook
de foto met die man, die daar naast mijn
moeder als bruidegom staat. Wie was dat, hij
leek helemaal niet op mijn vader. Ik begreep
er niets van. Hoe kon dat nou, was mijn
vader dan niet mijn eigen vader?
Ik durfde het eerst niet aan mijn moeder te
vragen. Toch maar de stoute schoenen
aangetrokken.

“Mama, wie is die man waar u mee trouwde!?”
Mijn moeder moest lachen. Dat is je oom
Philip, een broer van papa.
Toen kwam het hele verhaal van de bruiloft.
En wat had ik daarna medelijden met mijn
vader. Zo zielig, zo alleen en helemaal geen
feest. Maar papa verzekerde mij ervan dat
het autotochtje met zijn vrienden over het
eiland en de borrel daarna veel goedmaakte.
Vol verwachting en met spanning keken
Truus en Pieter uit naar het moment van
weerzien op Curaçao.

Netty Steenstra-Qualm

Het afscheid van Nederland en daarna het leven (in
oorlogstijd) op Curaçao,  wordt een nieuw verhaal. 

Vervolg van pagina 7: 
Truus Zonneveld als handschoentje
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Eerst iets over het materiaal
Tin is een van de oudst bekende metalen, het
werd al voor de jaartelling toegepast,
voornamelijk in het Verre- en Midden Oosten.
Aanvankelijk als toevoeging aan koper om
brons te maken, want door toevoeging van
tin werd het smeltpunt van koper
aanmerkelijk verlaagd en werd het vloeien
van het gesmolten metaal beter. Ook werd
het koper hierdoor harder. De productie van
gebruiks- en siervoorwerpen op grote schaal
zou echter nog lang op zich laten wachten,
mede omdat het maken van keramiek in het
Verre Oosten op een hoog peil stond. Er
bestaat wel een vermoeden, dat in Azië in de
buurt van tinmijnen eetgerei van tin gemaakt
werd. Uit bodemvondsten is gebleken, dat
het als versiering op voorwerpen gebruikt
werd. Het metaal werd uit Centraal Azië met
karavanen naar het Midden Oosten gebracht.
De Phoeniciërs (1200-567 voor Chr.) brachten
tin naar de westelijke landen en ontdekten op
het eiland Wight en in Cornwall tinrijke
gebieden en exploiteerden deze ook. Na hun
vertrek lag de winning stil tot de Romeinen
de gebieden herontdekten.

Tin wordt gewonnen uit tinsteen of kasseriet.
In zuivere vorm komt het zeer zelden voor.
In Bolivia komt tinhoudend steen voor met

het hoogste tingehalte,n.l. 8%. De winning is
niet moeilijk, maar het was vroeger
tijdrovend en arbeidsintensief. Daardoor ligt
het zwaartepunt van de winning, ondanks
verbeterde technieken, in lagelonenlanden.
Tin is erg goed bestand tegen atmosferische-
en chemische invloeden en door zijn goede
vloeibaarheid wordt het gebruikt om koper
en lood te solderen. Deze techniek werd al
beschreven door Plinius de Oudere,
overleden in het jaar 79 na Chr.
Tin werd vaak uit winstbejag vermengd met
veellood, maar omdat een te hoog
loodpercentage in eetgerei gevaarlijk was
voor de gezondheid, mocht dit niet meer.
Overtreding werd bestraft met een verbod
om het beroep als tingieter uit te oefenen. 
In 1887 werd in Duitsland een rijkswet
ingevoerd, die een hoger percentage dan
10% lood verbood. Heden ten dage wordt er
praktisch alleen nog zuiver tin gebruikt,
hoogstens vermengd met een kleine
hoeveelheid koper of antimoon.
In Nederland werd er voor het eerst tijdens
de Romeinse bezetting tin verwerkt,
voornamelijk werden er schotels en borden
gemaakt. Na het vertrek van de Romeinen
duurde het tot de dertiende eeuw voor er
weer sprake was van tinverwerking. 
De grote tinvoorraden in Oost-Indie gaven in

het begin van de
17e eeuw een impuls
aan het gebruik in
Nederland en als
gevolg daarvan
ontstonden gilden. 
In totaal waren er
ongeveer 150 tingieters
in Nederland werk -
zaam, maar reeds in
de 18e eeuw daalde
de vraag, mede door
concurrentie uit
Engeland en het
groeiend gebruik van
glas en porselein.

Tin, het zilver der armen
Tinnen voorwerpen waren een groot aantal jaren populair in het interieur. Borden met
tinnen lepels, tinnen vaasjes en setjes maatbekers vond men in veel huishoudens als
siervoorwerpen. Heel bekend was ook het tinnen koffie- en theestelletje van Daalderop. Ik
heb er nog een uit de nalatenschap van mijn schoonouders, maar het heeft zijn plek ergens
in een doos. Het past niet in het hedendaagse interieur en heeft nauwelijks enige
handelswaarde. Dit betekent niet, dat alle tinnen voorwerpen een geringe waarde hebben, in
tegendeel, er zijn veel prachtige en kostbare stukken in het bezit van verzamelaars en musea.



Hierdoor verzwakte het ambacht en kwamen
er steeds minder tingieters. 
Na de Tweede Wereldoorlog is er een
opleving in de tinproductie geweest, maar dit
resulteerde niet in een opleving in het
gietersvak in Nederland. Productie door het
persen van voorwerpen is veel sneller en
goedkoper. In de oosterse landen werd al
eerder tin voor voorwerpen gebruikt. Dit
blijkt onder andere uit het feit, dat de kruis -
vaarders dergelijke dingen meenamen om
aan te tonen, dat ze inderdaad de
bestemming bereikt hadden. Na thuiskomst
werden de voorwerpen in het water gegooid,
om te voorkomen, dat ze misbruikt werden.
Hieruit blijkt, dat in de westerse landen
tinnen voorwerpen toen nog zeldzaam
waren. 
In de kerk werd al vroeg tin toegepast. Bij het
Concilie van Reims in 813 werd bepaald, dat
naast goud en zilver alleen tin gebruikt
mocht worden voor kerkelijk gerei. 
Rond 1100 was in klooster  -
gemeenschappen het gebruik
van tinnen schalen en lepels 
al ingeburgerd. Een Duitse 
Benedictijner monnik heeft 
in die tijd een boek geschreven 
over het maken van de 
gietvormen en het bewerken 
van de producten. 
In die tijd koos de 
bevolking langzamerhand 
een vaste woonplaats 
en daardoor kwamen 
er meer vaklieden, 
waaronder ook tingieters. 

De tinverwerking heeft in Duitsland een veel
langere geschiedenis en ondanks dat in de
Eerste en Tweede Wereldoorlog veel vaklieden
het leven verloren hebben is het vak van
tingieter in Duitsland niet verloren gegaan.
Zo is er voor de Olympische Spelen 1972 in
München een tinnen erebeker gemaakt en in
1973 een moderne dekselbeker ontworpen.
Waar voor de rijke bovenlaag van de bevolking
goud en zilver de belangrijkste metalen waren,
was het voor de gegoede burgerij tin, hoewel
ook de rijken dit in hun keuken en op tafel
toepasten. Nu is het óf een verzamelobject van
grote waarde, óf een artikel wat je tegenkomt
op rommel markten en op boedelveilingen.

Piet van Vliet
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Van de redactie
• In de vorige Turfjes staat in het artikel over Open  Monumentendag in Benthuizen een

domme fout. Bij de verwijzing naar de foto op de eerste pagina, staat het jaartal “1813”; dat
moet zijn “1913”. Onze excuses daarvoor.

• De 16e jaargang (2006) van de Turfjes bestond uit drie edities. Wij willen in het komende
jaar graag weer vier edities uitbrengen, mits wij daar voldoende kopij voor ontvangen.
Doet u mee? Neem dan contact op met de leden van de redactiecommissie, Jaap van
Dongen, Inge van Eeden Petersman, Marcus Pos en Maarten Taal.

• De commissie wenst u goede feestdagen, gezondheid en succes in het nieuwe jaar.

Tinnen lepels uit de 
collectie van Het Molenhuis. 

Het loodgehalte daarvan is zeker meer dan 10%, dus verboden eetgerei.
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De uitnodiging voor de officiële opening op
donderdag 30 juni 1955, “des namiddags om
3 uur”, welke aan de speciaal genodigden werd
verzonden, werd door velen dankbaar aanvaard,
naast enkele berichten van verhindering. 
De leden van de gemeenteraad kregen een
normale convocatie voor een raads vergadering,
met als enig agendapunt:
“2. Officiële ingebruikneming van het 

nieuwe gemeentehuis.”

Uit het verslag
“Nadat de Heren Raadsleden en de vele 

genodigden een zitplaats hadden gevonden,
kwam het College van Burgemeester en
Wethouders, welk College tot dat moment
zich met de vertegen woordiger van de Heer
Commissaris der Koningin in de provincie
Zuid-Holland, de Heer J.C. Sillevis, 
wnd. Chef van het Kabinet van de Heer
Commissaris, in de Burgemeesters kamer
had onderhouden, de Raadzaal binnen.
De plaatsen werden ingenomen en
Burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon
Loijsen sprak aldus:

Dames en Heren,
Alvorens de bijzondere openbare
vergadering van de Gemeenteraad, welke
speciaal belegd is voor de officiële
ingebruikneming van het nieuwe
Gemeentehuis, te openen, zij het mij vergund
U allen, die aan onze uitnodiging tot
bijwoning van deze vergadering gevolg hebt
gegeven, een hartelijk welkom toe te roepen.
Ik wil daarbij een bijzonder woord van
welkom richten tot de Heer Sillevis, die de
Commissaris der Koningin in deze
provincie vertegenwoordigt.
Het is bekend, dat de Commissaris der
Koningin met het oog op de daaraan
verbonden consequenties niet heeft kunnen
voldoen aan het verzoek van Burgemeester
en Wethouders dezer gemeente om het
nieuwe gemeentehuis officiëel te openen.

Wij stellen het daarom zeer op prijs, dat hij
zich heeft willen doen vertegenwoordigen in
U, mijnheer Sillevis.
U wilt onze dank hiervoor wel aan de
Commissaris der Koningin overbrengen.

Zoals u wel bemerkt zult hebben, is de ruimte
om veel genodigden te ontvangen beperkt,
ondanks de omstandigheid, dat de kamer
voor de vergaderingen van Burgemeester en
Wethouders en de plaatselijk commissies voor
deze openingsplechtigheid met de ruimte in
de raad- en trouwzaal benut kon worden.
Dit heeft ertoe geleid, dat wij onze
uitnodigingen enigszins hebben moeten
beperken.
Ik denk hierbij in het bijzonder aan de
plaatselijke verenigingen en instanties.

Voor de goede orde moge ik U thans
mededelen, hoe de verdere gang van zaken
hedenmiddag is gedacht.
Direct zal worden overgegaan tot de opening
van de bijzondere openbare vergadering van
de Gemeenteraad met ambtsgebed.
Onmiddellijk daarop hoop ik de openingsrede
te houden, waarna het woord zal worden
verleend aan de secretaris en de leden van de
Raad, die het woord zullen begeren.
Hierna zal de openbare vergadering door mij
andermaal met ambtsgebed worden gesloten,
waarna ongeveer een kwartier lang zal
worden gepauzeerd. In deze pauze zal thee
worden geserveerd en zal iets te roken
worden aangeboden.
Na deze pauze zal het woord worden
verleend aan die genodigden, die hierom
hebben gevraagd of zullen vragen.
Aangezien het gesprokene van hedenmiddag
per geluidsinstallatie wordt weergegeven
voor de vele belangstellenden, die zich hier
op het plein voor het gemeentehuis hebben
opgesteld, verdient het wellicht enige
aanbeveling om de toespraken niet te lang te
doen zijn.

Het Raadhuis van Benthuizen (II)
Het artikel in de vorige Turfjes over de voorgeschiedenis en het realiseren van het raadhuis,
eindigde met een foto met het onderschrift “De bouw is voltooid”.
Dit onderschrift weerspiegelt de gevoelens van voldoening die gevoeld werden door
degenen die hun steen of steentje hadden bijgedragen aan de totstandkoming  van dit fraaie
bouwwerk. De ingebruikname en de officiële opening zijn uitvoerig omschreven in archief -
stukken die aanwezig zijn in het Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn.
Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige stukken en ten dele letterlijk
geciteerd, waarbij de openingsrede van de burgemeester een grote plaats inneemt. 



Na deze toespraken zal door mij een kort
slotwoord worden gesproken, waarna
verversingen aan de genodigden 
zullen worden aangeboden.

Thans open ik de bijzondere 
openbare vergadering van de 
Gemeenteraad. Ik stel u voor 
in ambtsgebed voor te gaan.”

De openingsrede van de burgemeester
“Leden van de Gemeenteraad,

Het is vandaag voor deze gemeente wel
een zeer bijzondere dag, omdat het nieuwe
gemeentehuis officiëel in gebruik zal
worden genomen.
Een nieuw gemeentehuis is reeds sinds jaren
een der meest begeerde en noodzakelijke
gebouwen geweest, waaraan Benthuizen zo’n
behoefte had, want het oude gemeentehuis
was niet geschikt voor het voeren van een
richtige gemeente-administratie en het
houden van vergaderingen en het
voltrekken van huwelijken.
Jaren achtereen is er met de beperkte
ruimte gewoekerd om er nog van te maken,
wat er van te maken viel. Maar dit ging
vooral de laatste tijd met grote moeite
gepaard. Een deel van het archief moest
elders worden ondergebracht, hetgeen zijn
bezwaren met zich bracht.
Het oude gemeentehuis was in feite niets
anders dan een oud burgerwoonhuis,
bestaande uit twee kamers, een keuken, een
kolenhok en een zolder met een
afgetimmerd kamertje.
Dit gemeentehuis, hetwelk nu betrokken is,
kan dan ook het eerste Gemeentehuis van
Benthuizen worden genoemd.
Het publiek, gewend aan de kleine
behuizing van voorheen, heeft in de
aanvang van de bouw van het nieuwe of
eerste gemeentehuis wat onwennig gestaan
tegenover een zo grote verandering.

Wie zich verdiept in de geschiedenis van
Benthuizen zal ontdekken, dat destijds in
vroeger eeuwen aan de Vijverberg te
’s-Gravenhage een adellijk huis heeft
gestaan, dat de naam van “Het Huis te
Benthuizen” droeg. Het ontleende zijn
naam aan de bouwer, namelijk de Heer
Hendrik Kroezing, Heer van Benthuizen en
Zoetermeer, die van 1559 tot 1580 wegens
de Heren Edelen, ter dagvaart van de
Staten van Holland verscheen.

Een cadeau van N. Samsom N.V. Uitgeverij 
ter gelegenheid van de opening. 

De hamer is opgenomen 
in de collectie van  

Het Molenhuis.

Met enige fantasie zou men dus 
kunnen zeggen, dat reeds heel lang geleden
een huis te ’s-Gravenhage werd gevonden,
waar de ambachtsheer van Benthuizen de
ambachts heerlijkheid Benthuizen bestuurde
en misschien ook daar de nodige
administratie, de ambachtsheerlijkheid
rakende, voor een deel voerde. 
In hoofdzaak diende dit huis echter wel tot
woning. Maar de tijd van macht en invloed
van de ambachtsheer is voorbij gegaan.”

Aansluitend aan deze inleidende woorden
werd uitvoerig gerefereerd aan alle
voorbereidingen voor de bouw. Het begon
met de eerste verkennende besprekingen in
b. en w., met de gemeenteraad en de hogere
overheid, tot de definitieve plannen en de
realisatie van de bouw.
Een groot deel van het gesprokene is reeds in de
bouwgeschiedenis vermeld (zie vorige Turfjes).
Aanvullend op deze geschiedenis werden
dankwoorden uitgesproken aan alle
betrokkenen bij de bouw en de stille werkers
op de achtergrond, waarbij in het bijzonder
werden genoemd:
- De heren Roggeveen en Fledderus

(architectuur);
- De heer Van Noort met zijn zoons (de bouw

en toebehoren);
- De heer Meindert met zijn staf (directie);
- De heer Runsink, aangeduid als een van de

stille werkers (financiële- en administratieve
verantwoording).

Met veel genoegen werd ook nog gewaagd
van de gedane of toegezegde schenkingen
ten behoeve van de bouw en inrichting.
In zijn dankwoord spreekt de burgemeester
zijn grote erkentelijkheid uit voor de warme
belangstelling die uit de schenkingen blijkt
en zegt vervolgens:
“Namens de gemeente moge ik de schenkers

hiervoor vriendelijk dank zeggen. Zegt een
Frans spreekwoord niet: “Kleine geschenken
onderhouden de vriendschap”? Zo is het
ook hier het geval.
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De verhoudingen in Benthuizen liggen goed.
De sfeer van de vergaderingen van Uw Raad
en die van Burgemeester en Wethouders is
zeer gezond. Ieder komt hier openlijk voor
zijn mening uit. Bovenal staat het streven om
deze gemeente te dienen.
Ik ben overtuigd, dat deze goede sfeer ook in
dit nieuwe gebouw zal blijven bestendigd en
spreek de hoop uit, dat de vergaderingen van
Uw Raad en van Burgemeester en
Wethouders, welke hier zullen worden
gehouden, gedragen zullen worden door het
verlangen om Benthuizen te dienen.
Nog zijn er vele zaken, welke in de naaste
toekomst de aandacht der gemeente zullen
vragen.

Deze raadzaal is tevens trouwzaal. In het
oude gemeentehuis werden de huwelijken
meermalen in een benauwde sfeer
voltrokken.
Soms konden de familieleden van het
bruidspaar, die de huwelijksvoltrekking
wensten bij te wonen, geen plaats in de
kamer, waar de huwelijken werden
voltrokken, vinden en moesten zij genoegen
nemen met een staanplaats in de gang.
Dit is nu geheel voorbij. In deze trouwzaal
zal het nodige decorum bij de voltrekking
der huwelijken niet ontbreken.
De ambtenaren der gemeente hebben nu een
doelmatig ingerichte werkruimte gekregen.
Zij zullen dit weten te waarderen. Met liefde
hebben zij steeds in de beperkte oude
secretarie gearbeid, dikwijls
onder moeilijke
omstandigheden.
In de nieuwe omgeving zal het
werk licht vallen, vooral
wanneer alles op de juiste wijze
zal zijn geordend.
Ik weet, dat de ambtenaren zich
met onverflauwde ijver aan hun
werk zullen blijven geven.

Het nieuwe gemeentehuis heeft
ook de werkkamer van de
Burgemeester. In het oude
gemeentehuis wist mij ieder, die
mij spreken wilde, te vinden. 
Ik vertrouw, dat de nieuwe
omgeving niemand zal
afschrikken, om, wanneer zulks
nodig is, mij op te zoeken.
Steeds hoop ik voor iedere
burger te bereiken te blijven.

Mijne Heren,
Wil de arbeid, welke èn van U, leden van de
Raad èn van beide Wethouders èn van mij èn
van de ambtenaren zal worden gevraagd,
vruchten afwerpen dan zal moeten worden
gevonden een geest van samenwerking en
vertrouwen, liefde voor de gemeente en
begrip voor ambtelijke verhoudingen. 
Zij werden in het oude gemeentehuis
gevonden. Stellig zullen zij ook in dit
nieuwe gebouw worden overgeplant.
Maar bovenal moet God ons werk met Zijn
zegen bekronen, wil het goede vruchten
van zich werpen. 
Schenke God dan Zijn rijke zegen op onze
arbeid in het nieuwe gemeentehuis tot in
lengte van jaren.
En hiermede verklaar ik het nieuwe
gemeentehuis officiëel in gebruik
genomen.”

Felicitaties
Van de gelegenheid het woord te voeren
werd druk gebruik gemaakt. Kortheidshalve
volstaan wij met het vermelden van de
sprekers en met een korte opsomming van
enkele karakteristieke opmerkingen over de
toenmalige dorpsgemeenschap. 
Beide wethouders, de heren C. van Gaalen en
J. van der Eijk en de raadsleden 
D. van Leeuwen, P. de Vrij, A.M. Slootmaker
en A. Voorwinden hielden een toespraak.

Alle sprekers toonden zich verheugd over de
nieuwe
huisvesting, ten
opzichte van de
oude, die
vergeleken
werd met een
noodwoning
zoals die er nog
vele waren in
de door de
oorlog getroffen
gebieden. 
Er werd ook
gememoreerd
aan belangrijke
besluiten die in
het oude
gemeentehuis
genomen waren
ten gerieve van
de gemeen -
schap. 
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Om een voorbeeld te noemen:
“Wij kunnen trots zijn op de Hoogeveen.

Vroeger, tot in de dertiger jaren was de
Hoogeveen een smerige natte modderpoel,
thans is zij een der mooiste polders van
Zuid-Holland en draagt veel bij aan het
welzijn van ons agrarische dorp.”

Zo zouden er nog veel meer mooie
voorbeelden te noemen zijn zoals;
verbetering en/of vernieuwing van de
Dorpsstraat, de scholen en een aanvang van
het verminderen van de woningnood.
Een slotwoord van een der sprekers (een
wethouder) was:
“Thans is het ogenblik aangebroken,

waarop U, met Uw personeel, Uw
werkzaamheden in ons nieuwe
gemeentehuis gaat aanvangen. Laten wij
hopen, dat de belangen voor Benthuizen in
dit voortreffelijke gebouw op een
uitmuntende en prettige wijze zullen
worden behartigd.
Ik wil besluiten met de wens uit te spreken
dat wij èn in het College van Burgemeester
en Wethouders, èn in de Raad, op dezelfde
prettige wijze zullen samenwerken, zoals
we dat voorheen in het oude huis gewend
waren.”

De heer G.J.A. Runsink voert het woord
namens het gehele gemeentepersoneel,
waarvan met name genoemd worden de
gemeente-ontvanger de heer J. van Elk,
collega de heer K. Oostingh en het
onderwijzend personeel van de openbare
lagere school.
Onder het aanbieden van een aandenken
voor het gemeentehuis, spreekt hij ook zijn
bijzondere blijdschap uit, dat er ondermeer
een goede archiefberging is waardoor hij zijn
Moerkapelse collega’s niet meer lastig hoeft
te vallen omdat, uit ruimtenood, daar tijdelijk
het archief was ondergebracht.

De voorzitter wijst in zijn antwoord er op, 
“dat de dankbaarheid, dat Benthuizen deze

dag heeft mogen beleven, in de eerste
plaats uitgaat naar Hem, die alle dank
toekomt”.

De ‘bijzondere’ vergadering wordt met
ambtsgebed gesloten.

Na de thee- en rookpauze
Na het serveren van de thee wordt het woord
verleend aan de genodigden die zulks
kenbaar hebben gemaakt, onder anderen:

- de heer Rein H. Fledderus, architect;
- de heer H. Meindert, hoofd technische

dienst;
- de heer J. den Hollander, burgemeester van

Hazerswoude;
- de heer Arn. Boer, burgemeester van

Zevenhuizen;
- de heer H.J.J. Smeets, burgemeester van

Zoeterwoude;
- de heer J.A. Houtkoper, burgemeester van

Echteld;
- de heer M.C. van der Spek, wethouder van

Moerkapelle;
- de heer M. van Gogh, hoofd Arbeidsbureau

Zoetermeer;
- de heer J.M.M. van Meetelen, burgemeester

van Bergschenhoek.

Al deze sprekers spraken hun gelukwensen
uit aan de gemeente Benthuizen over het
mooie raadhuis dat totstandgekomen is.
Enkele bijzondere opmerkingen verdienen
een speciale benoeming.
- De architect zei: “Aan het bouwwerk kent

men de meester, aan dit gebouw ziet de
doorreizende persoon onmiddellijk, dat het
het gemeentehuis en dat is in de eerste
plaats het geheim van de architectuur.”

- De woorden van burgemeester Houtkoper
van de in 1945 geadopteerde gemeente
Echteld. Deze plaats is tijdens de oorlog
zeven maanden frontgebied geweest en
voor 84% totaal vernietigd. Naast zijn
gelukwensen sprak hij zijn bijzondere dank
uit voor de ondervonden daadwerkelijke
en morele steun die zij als rampgemeente
van de gemeente Benthuizen hebben
mogen ontvangen.

Burgemeester Steenbakker Morilyon Loijsen
beantwoordde de sprekers met een
afzonderlijk woord. In zijn woord tot
burgemeester Smeets van Zoeterwoude sprak
hij dat 
“Benthuizen een mooie omgeving heeft, 

terwijl met de andere gemeenten een goede
samenwerking wordt gevonden. Wat de
annexatievrees betreft, ook Benthuizen
momenteel geen enkel voornemen koestert
om delen van aangrenzende gemeenten in
te lijven.”

Hierna werden de toegezegde verversingen
en het rokertje aangeboden en konden de
bezoekers de verschillende vertrekken
bezichtigen.
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Een paar dagen hiervoor was het nieuwe
gemeentehuis al ingewijd door een officiële
handeling. Op 27 juni 1955 deed de heer
G.J. Wolsheimer aangifte van de geboorte van
zijn dochter. Zij kan u nu dan ook vertellen
zonder veel nadenken, hoe oud het
gemeente huis is.

Na de
ingebruikneming
Het oude gemeente -
huis heeft tientallen,
zo niet honderden
jaren
gefunctioneerd.
Door de
tijdsversnelling, die
in de twintigste
eeuw steeds grotere
vormen aannam,
werd het reeds in
1968 nodig het
nieuwe gebouw te
verbouwen en te
moderniseren. Van
deze en navolgende
verbouwingen,
moderniseringen en
bijkomende zaken
volgt tot besluit van
de geschiedenis een
kort chronologisch
verslag.

-  1965 
bouw carillon 

Aangeboden aan de
gemeente ter
gelegenheid van het
koninklijk bezoek
op 25 mei.
-  1968 

eerste verbouwing
Gehele herindeling
van het gemeente -
huis met uitbouw
op de binnenplaats,
bebouwing van de
ruimte tussen

gemeentehuis en brandweer garage en het
erbij betrekken van die garage.  
Voor herhuisvesting van de brandweer werd
een nieuw onderkomen gebouwd op de
plaats waar vroeger het veilinggebouw
stond. Bij de garage werd tegelijkertijd een
onderkomen voor de werklieden gecreëerd.

-  1975 aanpassingen ten behoeve van de
toegankelijkheid voor mindervaliden

Voor de hoofdingang bevond zich een hoge
stoep, waardoor er geen toegang was voor
rolstoelgebruikers. Om het hoogteverschil te
ondervangen werden hellingbanen aangelegd
(zie foto  onderaan deze pagina).

Na enkele jaren ontstond er weer expansie drift
en werd naast de brandweergarage een
nieuw gebouw gesticht ten behoeve van de
technische dienst en bouw- en woningtoezicht,
waardoor de vrijgekomen ruimte gebruikt kon
worden voor andere gemeentelijke functies.
-  1985 verbouwing en modernisering
Door verder doorgaande mechanisatie en de
komst van het computertijdperk en hogere
eisen aan huisvesting als gevolg van
wetgeving, werden weer aanpassingen
noodzakelijk.
Intern werden verbouwingen gepleegd,
inclusief modernisering van de keuken -
inrichting, sanitaire voorzieningen en hieruit
volgende werken.
In de strijd tegen het toenemende
autogebruik werden op de binnenplaats
rijwielstallingen gebouwd.

De opgesomde werken na de bouw werden
traditiegetrouw door plaatselijke
ondernemers uitgevoerd t.w.: firma Gebr.
Gräper, firma J. van Noort en Zn. en firma
Gebr. Schellingerhout.
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Het gemeentehuis in 1968, na de uitbreiding met de
brandweergarage.

Dit was de geschiedenis van de bouw en
verbouw van het gemeentehuis, dat van
lieverlede het eind van zijn gebruik als
zodanig zag naderen door toenemende
geruchten over herindeling van de
gemeenten. Door samenvoeging met de
gemeenten Hazerswoude en Koudekerk aan
den Rijn, waaruit de huidige gemeente
Rijnwoude is ontstaan, was het zover en
werd op 31 december 1990 het Benthuizense
gemeentehuis overbodig.

Een nieuwe periode; het architektenbureau, met de opbouw boven
de voormalige brandweergarage.

Gelukkig werd er voor het gebouw een
goede nieuwe bestemming gevonden door
verkoop aan de heer Khandekar. Door de
vestiging van een bureau voor stadsontwerp
en landschapsarchitectuur heeft het oude
gemeentehuis na slechts 35 jaar als zodanig
gebruikt te zijn geweest, een waardige
nieuwe bestemming gekregen.

Piet van Noort
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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. Khandekar 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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