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In dit nummer:



Tot Lering ende Vermaak
Onze vereniging heeft als doel “Het bevorderen van
de kennis van de geschiedenis in het algemeen en
die van Benthuizen in het bijzonder”. 
In het kader hiervan gaf de Zoetermeerse historicus
T. Vermeulen, op 2 november j.l. een lezing over
1000 jaar Zoetermeer en omstreken. De lezing gaf
zo’n goed historisch beeld van onze regio, dat wij u
dit niet willen onthouden.
- Ongeveer 1000 jaar na Chr. werden de oevers van

het Zoetermeerse Meer al bewoond. De bewoners
zochten er bescherming tegen de invallen van de
Noormannen die via de Rijn ons land binnenvielen.

- Vanaf 1200 werd de Zegwaartseweg bewoond.
- In 1281 werd het gebied rond Benthuizen, inclusief

Benthuizen, voor 1400 ponden aan Diederik van
Teylingen in leen gegeven door Floris V.

- Rond 1350 brak de pest uit. 30% van de bevolking
overleed.

- Door de opkomst van de industrie nam de vraag
naar energie sterk toe. Het veen rond Benthuizen
werd afgegraven en als turf verkocht. Toen men
het grondwater bereikte, ging men over op turf
baggeren. Er ontstonden grote waterplassen, te
vergelijken met bijvoorbeeld de Kagerplassen en
de  Nieuwkoopse plassen.

- 1570. Allerheiligenvloed. Vanaf de Hollandse IJssel
kwam een groot gedeelte van het land onder water
te staan.

- 1574. De Zegwaartseweg wordt op 18 september
doorgestoken voor het ontzet van Leiden. Het land
komt tot aan Zoeterwoude 8 jaar lang onder water
te staan.

- 1759. Drooglegging van de veenpolders rond
Benthuizen. Bouw van de eerste boerderijen in de
polders. En zo verder, tot het dorp in 1960-1980
groeit naar zijn huidige omvang.

Belangrijke data
22 december: Kerstinloop in het Molenhuis.

Hiervoor nodigen wij iedereen uit,
leden en niet-leden, om samen met
ons te genieten van een heerlijk
(gratis) kopje koffie of thee , of een
glas warme Glühwein. 

11 januari 2008: Nieuwjaarsreceptie in gebouw De Bron.
28 maart 2008: Ledenvergadering in gebouw De Bron.
Let op: 29 december zijn Het Molenhuis en de winkel
gesloten.

Nieuwe leden
Hartelijk welkom aan de families T. van der Wel, B. Pijl
en J.K. Pijl uit Benthuizen en S.B. Merkx uit Breda.
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De basis voor de Dijk zoals we die nu
kennen, werd gelegd in de beginjaren van de
twintigste eeuw.
Na de droogmakerij in de jaren zeventig van
de achttiende eeuw tot heden, was de
aangrenzende polder verdeeld in acht kavels,
met op de kavelnummers 1, 3, 4, 6 en 8 een
boerderij. Vanuit deze boerderijen werd het
gehele gebied geëxploiteerd.
In 1921 kwam in deze eeuwenoude situatie
een wijziging door mutaties in de
eigendomsrechten. In het genoemde jaar werd
in opdracht van de weledele heer meester
Pieter Matthijs Beelaerts van Emmichoven
een groot deel van de polder in de verkoop
gebracht. Zo’n verkoop/ veiling ging bij
opbod en afslag. Deze veiling geschiedde in
zesentwintig percelen. Door het grote aantal
percelen kwamen er veel meer eigenaren dan
voorheen. De nieuwe eigenaren waren meer
bekend met de plaatselijke toestanden en
pasten daar hun exploitatie bij aan.

Aanvankelijk werd het polderland na de
verkoop in het algemeen nog gebruikt voor
landbouwdoeleinden, net als voorheen. 
Door de behoefte aan werk gelegenheid en de
expansiedrift van enige neringdoende
middenstanders die nevenactiviteiten
zochten, kwam daar verandering in en deed
de verkaveling z’n intrede.

Zo had bakker Van der Heijden enkele
hectaren land tot zijn beschikking met wat
bouwsels voor stalling van een paard, een
paar koeien, varkens en voor de kippen. Hij
verkreeg zo de meest verse melk en eieren
voor zijn bakkerij en eigen consumptie.
Evenzo was bij slager Buijs land in gebruik
voor het zelf mesten van zijn slachtvee,
waardoor hij de kwaliteit van het vlees in de
winkel kon garanderen. Naast dit land, recht
tegenover de brug, ligt het weiland en bouw -
land dat een hele generatie in gebruik was bij
de familie De Ruiter. De nakomelingen
werden geen opvolgers maar legden zich toe
op andere vormen van broodwinning. Door
de kleinschaligheid waren er geen
toekomstmogelijkheden meer en startten zij
onder andere de bekende transportbedrijven
De Ruiter, terwijl de andere kinderen zich in
andere branches nuttig maakten.

Of het land van slager Buijs te veel was voor
alleen het mesten van vee vermeldt de
geschiedenis niet, maar in 1928 viel het
besluit om kassen te gaan bouwen op een
deel van het terrein.
Het Westland stond daarbij als voorbeeld,
waar de kassenbouw na de Eerste
Wereldoorlog een gigantische opmars had
gemaakt.
Naar Westlands voorbeeld werd in opdracht

van de heer
A. Buijs door
het plaatselijke
bedrijf firma 
J. van Noort
een van de
eerste kassen
gebouwd, met
een opper -
vlakte van 
840 ramen op
ruim 1.000m2

grond.
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De Dijk in woord en beeld (III)
Dit laatste artikel over de Dijk gaat over de woonbebouwing en de daarmee samen hangende
activiteiten. Als inleiding daarop, nemen we in een kort overzicht de ontwikkelingen in de
vorige eeuw onder de loep. Tenslotte komen we dan uit bij het huidige aanzicht van ‘de Dijk’.

De dijk voor de
verkaveling. 
De landbouwgrond ligt
er nog maagdelijk bij
in de ochtendzon.



In die tijd was zo’n kassenbouw een grote
investering, die in de loop der jaren nog werd
uitgebreid, waardoor het, toen het aan het
einde van de vorige eeuw gesloopt werd, circa
3.000 ramen groot was. Ondanks de uitbreiding
had het complex later door z’n kleinschaligheid
in het huidige cultuur patroon geen bestaans -
recht meer en was sloop de enige oplossing.
In de eerste jaren hadden de tuinders Henk
van Leeuwen Gzn. en Piet Vermeulen er hun
emplooi met tijdelijke hulpkrachten.
De opkomende tuinderij bood meer werk -
gelegenheid en mede daardoor ontstond er
behoefte aan woonruimte. In de
dorpskom en het Beelaertspark was
alles volgebouwd en waren er geen
uitbreidingsmogelijkheden meer. Aan
het einde van de jaren twintig in de
vorige eeuw, werd deze uitbreiding
gezocht in ‘de Barm’, welk complex
nu voor sloop bestemd is en als
tweede uitbreidings mogelijkheid
kwam ‘de Dijk’ in beeld, waar in 1929
de eerste twee huizen werden
gebouwd.

De eerste woonhuizen, Dijk 18 en 19 
In 1929 ging de procedure langs een
simpeler weg dan thans. Iemand die
een huis wilde bouwen, in dit geval
de heren P. Voorwinden sr. en jr.,
gingen samen op zoek naar een
perceel grond en kochten dat met het
plan een dubbel woonhuis te bouwen.
De volgende stap was een ontwerper
en bouwer te kiezen om een plan te
maken en te bouwen. Die keus viel op
het bedrijf van firma J. van Noort.

In een periode van
drie weken werd een
schets plan
omgevormd tot een
definitief plan met een
goedgekeurde
begroting en een
opdracht tot bouwen.
Ongetwijfeld waren er
contacten geweest met
de gemeente om een
bouwvergunning te
verkrijgen. Wanneer
deze precies is
afgegeven is niet meer
te achterhalen. Maar
de onder handelingen
waren zodanig gunstig

verlopen, dat direct na de opdracht met de
bouw begonnen kon worden.
Er ontstond een markant blokje van twee
woonhuizen, met een mansardekap, voorzien
van twee wolfseinden en op het snijpunt van
de nok en de hoekkepen twee pinakels. Aan
de achterzijde is een souterrain met een
inpandige kelder en schuurruimte. Op de
begane grond bevonden zich een ‘mooie’
kamer van 16m2 en twee kleinere kamers van
8m2 en 12m2, met een aparte keuken annex
hal en toiletruimte. Op de verdieping waren
drie slaapkamers met elk een eigen dakkapel. 
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Een uniek gegeven is, dat er voor alle
schuiframen rolluiken aangebracht zijn. Deze
rolluiken hebben een veelzijdige taak.
Overdag beschermen zij tegen de zon en bij
nacht en ontij tegen inbraak en kou, wat van
extra belang was in de ouderwetse koude
winters. Inclusief de gehele plan procedure en
de nodige vergunningen, kon het gehele
bouwproces tussen 1 juni en 30 november
gerealiseerd worden.

Vijf jaar later, Dijk 17 
(sectie A725 - 1934)
De geschiedenis van het woonhuis
voor L. Voorwinden aan Dijk 17,
vertoont veel gelijkenis met die
van de huisnummers 18 en 19.
Enkele verschilpunten: de bouw -
periode was vijf jaar later, in 1934.
Het pand is een enkel woonhuis
met een vierkante grondvorm en
in plaats van een mansardekap
een tentdak. De indeling qua
gebruiksruimten was gelijk aan
die van het dubbele pand op de
nummers 18 en 19, met een iets
andere rangschikking. 
Het bouwteam bestond, evenals
bij het vorige pand uit:
firma J. van Noort:

ontwerp, uitvoering, timmerwerk.
firma A. Schellingerhout:

metselwerk.
M. Blijleven:

schilderwerk.
A. Vis: smidswerk.
J. van Eeden Petersman:

ankerwerk.
W. Schuddebeurs:

gasleidingen.
C. Mets: loodgieterswerk en elektra.

1935-1936; Dijk 12 tot en met 16 
(kad. Sectie A679.680-726-727-728)
In 1935 werd door de toenmalige
grondeigenaar W. van der Heijden het plan
opgevat om een aantal woningen te bouwen
op het terrein aan de oostkant van het pad
tegenover de ophaalbrug.
Als architect werd aangezocht L. Dekker uit
Moerkapelle. Er werd een plan ontworpen
voor een blok van drie woningen groot 
18,25 x 8m2, en een blok van twee woningen,
groot 10,80 x 7,50m2.
De voorste drie woningen zijn geheel onder -
kelderd en ook vanaf de achterzijde bereikbaar.

Op de begane grond bevonden zich een
kamer en suite, traphal met toilet en een
keuken. Op de verdieping waren de slaap -
kamers gesitueerd met een trap naar de
vliering/ bergruimte. Het blok van twee
woningen is kleiner van opzet, met op de
begane grond de wooneenheden met keuken,
toilet en hal. Op de verdieping slaap -
gelegenheid met een trap naar de vliering.

Dit project van moderne architectuur met
grote ramen en brede daklijsten werd
onderhands aanbesteed in de ergste dip van
de crisistijd. Als laagste inschrijver kwam
firma Gebr. Gräper uit de bus, die het gehele
project gegund kreeg voor een uiterst lage
prijs van ƒ 10.000. In samen werking met
firma Gebr. Schellingerhout voor het metsel-
en betonwerk, werd de Dijk met een fraai
project woningen verrijkt. 
De woningen werden aanvankelijk als
huurwoningen geëxploiteerd, tot het
overlijden van de heer en mevrouw W. van
der Heijden. Voor de vele erfgenamen bleef
er maar een praktische oplossing mogelijk en
dat was het verkopen van de onroerende
zaken en bezittingen. 
Na de veiling in 1958 kwamen na verloop
van enige tijd de woningen ter beschikking
van de kopers die deze voor eigen bewoning
in gebruik namen, zoals de situatie heden ten
dagen nog is.
Na de ontwikkeling van het laatst
omschreven bouwplan was er een stilstand
gekomen in het bouwen langs de Dijk. 
Tot er in 1940 behoefte aan een bouwplaats
ontstond.

Dijk nummers 14 t/m 19.



Door onze bezetters, in de oorlogs jaren
1940-1945, werden de beide scholen met
nabij liggende woningen gevorderd
voor huisvesting van de Duitse
Wehrmacht  soldaten en hun leiding -
gevenden. 
Een van die gevorderde woningen was
het huis Dorpsstraat 31 van W. van der
Heijden. Zijn voorkeur was, om nu een
van zijn eigen huizen aan de Dijk te
betrekken. Deze waren echter allemaal
bewoond en vervangende woonruimte
was niet beschikbaar. Goede raad was
duur. Hij was letterlijk op straat gezet.
Ons land was nog niet geheel leeg -
geroofd zodat een noodwoning nog
gerealiseerd kon worden op het perceel
nummer 10 (waar nu C. Boonstra
woont).
Op een eenvoudig gemetselde fundering
werd een van elders afkomstig houten
optrek herbouwd, met pannen gedekt
en voorzien van een stookgelegenheid
en verdere voorzieningen, die nodig
waren om goed warm en droog te
kunnen wonen. Deze noodwoning heeft
voor hem dienst gedaan tot er een van
zijn eigen woningen vrijkwam. 
Na die tijd werd het huis, -in de tijd van
grote woningnood- ter beschikking
gesteld aan P. van Beveren, tot deze
definitieve huisvesting kreeg en de
noodwoning in 1959 gesloopt kon
worden.

Na de oorlog

1952-1953; Dijk nummers 8 en 9
Dit eerste naoorlogse project op de kadastrale
nummers Sectie A917 en A918, is een dubbel
woonhuis. 
Deze woonvoorziening was bestemd voor
J. van der Heijden, die zich terug ging
trekken uit zijn bakkerij, en voor Anne van
Noort die trouwplannen had met Marry van
der Heijden, de dochter van de bakker.
Het ontwerp en de uitvoering werden geheel
verzorgd door het aannemers bedrijf firma
J. van Noort en Zn.
Het ontwerp werd sterk bepaald door de
wederopbouwvoorschriften van het
ministerie. Om in aanmerking te komen voor
subsidie die in het kader van de weder -
opbouw nog algemeen verstrekt werd,
moesten de plannen aan bepaalde normen
voldoen.

De woning was gebonden aan een maximum
kubieke inhoud, gerelateerd aan het aantal te
huisvesten personen. Ook de grootte van de
vertrekken en de nevenruimten waren
nauwkeurig omschreven, zodat het
ontwerpen beperkt werd tot het zo goed
mogelijk inpassen van deze eisen in de
plattegrond.
Deze in het kort samengevatte richtlijnen zijn
gedurende de gehele bouwperiode van de
woningen langs de Dijk van kracht gebleven.
Als gevolg hiervan ontstond een patroon
waaraan men gebonden was, maar waar
gelukkig door de architecten en bouwers met
enige creativiteit werd omgegaan zodat er
geen eenheidsworst is ontstaan.
Bij de verkoop van de grond voor het eerste
te bouwen blok woningen, was door de
verkoper nog gesteld dat de rooilijn zodanig
moest zijn, dat er voor langs een vrij uitzicht
langs de gehele Dijk bleef.
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Op deze foto nog net zichtbaar, rechts op de achter grond, de houten noodwoning.
Op de voorgrond bij huisnummer 9, Mary van Noort met haar dochter.



Dit paste wonderlijk goed bij de
gemeentelijke verlangens zodat er vrij vlot
een definitief plan gemaakt kon worden dat
aan alle eisen voldeed. Na indiening op 11
november 1952 werd het beloond met een
bouwvergunning op 23 maart 1953.
Op 9 april 1953 werd de eerste proefpaal
geslagen waarna op 16 september 1953 de
woningen gereed voor gebruik opgeleverd
konden worden voor een bouwsom van
totaal ƒ 27.800.

1953-1954; westelijk van de brug  (foto hierboven),
huisnummers 4, 5, 7, 8 en 9

Nu de bouwstroom eenmaal een aanvang
had genomen stopte deze niet meer tot alle
beschikbare locaties waren volgebouwd.
In chronologische volgorde werden
eerstvolgend de woningen voor
A. Schellingerhout en A. Deurloo gebouwd,
met de huisnummers 4 en 5, en als sluitstuk
nummer 7, het huis van de familie Hageman,
thans bewoond door: ‘de man waar je alles
kopen kan’; Gerrit Hijdra.
Deze woningen werden gebouwd door het
plaatselijke bedrijf firma Gebr. Schellinger -
hout met voor de huisnummers 4 en 5 als
architect bureau Torn uit Rotterdam. Voor
nummer 7 werd de bouwbegeleiding
verzorgd door Bouwkas Nederlandse
Gemeenten te Haarlem. Het bouwen 
werd uitgevoerd door de combinatie  
firma Gebr. Gräper timmerwerk en firma
Gebr. Schellinger hout beton- en metselwerk.

1955; oostelijk van de brug  (foto hiernaast),
huisnummers 20, 21 en 22

De activiteiten verplaatsten zich naar het
oosten. Daar werden drie woningen onder
een kap gebouwd door het eveneens
plaatselijke bedrijf, firma Groen & Bregman.

Deze woningen onderscheidden zich van de
andere woningen, doordat de onder bouwen
benut werden voor bedrijfs matige
activiteiten. Het eerste huis werd (wordt)
bewoond door familie Joop Bregman, het
tweede door familie A. (Miel) Bregman. Deze
beide broers, die respectievelijk een
groentezaak en een groothandel in
aardappelen dreven hadden een grotere
ruimte ter beschikking. Dat kwam tot
uitdrukking in de stichtings kosten, resp.

ƒ 22.000, ƒ 12.000 en ƒ 16.000.
Familie G. van Staalduinen
trok in het derde woonhuis
met souterrain, nummer 22.
Enige tijd  later werd het
een dienstwoning voor de
boerderij van W. van
Staalduinen en woonde
(woont) de familie M. (Thijs)
Verheul daar.

1970; drie woningen 
onder een kap

Als laatste in deze rij
werden in 1971 woningen
voor de families Schotte,

(A.) Bregman en Van de Poppe gebouwd. Dit
project, huis nummers 23, 24 en 25, werd door
firma Groen & Bregman geheel in eigen
ontwikkeling gebouwd en was ruimer van
opzet dan de eerder gebouwde woningen.
Door urgentere objecten op andere plaatsen,
was het project wat op de achtergrond
geraakt en circa tien jaar later uitgevoerd dan
gepland.
Profiterend van versoepeling van het strenge
wambuis van het ministerie van weder -
opbouw, werd op een royale onderbouw
voor garages en bergingen een project van
drie ruime woningen gerealiseerd.
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Een verhaal apart
Dijk nummer 10, (sectie A730)
1940-1945 
Dit huis en de grond hebben een heel aparte
geschiedenis. Het huis is gebouwd op een
perceel grond van oorspronkelijk 870 m2,
inclusief de Dijk en de berm van de vaart.
Het perceel was ontstaan na het bouwen van
de woningen op de percelen A918 en A919
(kad.nrs.).
Op het perceel sectie A730 heeft vanaf
ongeveer 1940 tot 1959 de noodwoning
gestaan voor de families Van der Heijden en
Van Beveren (eerder genoemd in dit artikel).
Bij de verkoping van de nalatenschap van de
weduwe van W. van der Heijden, is in 1958
de grond inclusief de noodwoning afgemijnd
door C. J. van Eck, autohandelaar te
Benthuizen, voor ƒ 2.300. Van Eck verkocht
het in 1960 voor ƒ 8.700 aan firma Gebr. M. en
J. van der Meer, die het plan hadden er een
dubbele dienstwoning voor het personeel
van hun garagebedrijf te laten bouwen. De
nood woning was toen al verdwenen.
In 1960 leefden we in een tijd waar de
voorschriften en bestemmingsplannen meer
van invloed waren op bouw plannen: er
waren ambtelijke beletselen om op het
perceel twee woningen te bouwen. De broers
Van der Meer besloten het daarom weer te
verkopen.

1964-1967
In 1964 zocht C. Boonstra, werkzaam bij de
Centrale Directie van PTT, wonend in Den
Haag, woonruimte buiten die stad. Hij belde
daartoe alle gemeenten tot
voorbij Woerden met de
vraag of ze grond hadden of
wisten voor de bouw van een
vrijstaande woning. Maar die
was óf te duur (Boonstra had
ƒ 10.000 in zijn begroting
staan!), óf het kon nog jaren
duren voor er gebouwd kon
worden. Door de gemeente
Benthuizen (waar Boonstra
nog nooit van had gehoord)
werd hij echter gewezen op
de broers Van der Meer. Die
vroegen voor de grond
ƒ 14.620. 
Wel boven de begroting maar
de Boonstra’s besloten toch
maar tot aankoop. Boonstra
en de broers Van der Meer

sloten hiervoor voorjaar 1964 een voorlopige
koopovereenkomst omdat het bestemmings -
plan eerst gewijzigd moest worden. Toen dat
in het voorjaar 1965 gebeurd was, werd een
definitieve overeenkomst afgesloten.
Het eerste gesprek over een bouwplan
voerde Boonstra met burgemeester
Steenbakker Morilyon Loijsen. Die deelde
mee dat in de rooilijn gebouwd moest
worden, met een dakgoothoogte als van de
huizen nummers 8 en 9. Dit leidde tot plan I.
Toen kwam de Welstandscommissie, die vond
dat er op de plek eigenlijk vrij zicht op de
Noordpolder moest blijven bestaan, maar als
de gemeente toch bebouwing wilde toestaan
dit dan in het achterste deel van het perceel
moest, met platte daken. Dat was plan II.
Daarop besliste de burgemeester dat er wel
gebouwd moest worden (“het is daar maar een
verwaarloosd rommeltje, er gaan daar heus
geen boeren naar de polder staan kijken, en
in mijn gemeente wil ik geen platte daken”).
Plan III werd het compromis: dakgoot op
3 meter, pannendaken, en in de rooilijn.
Vervolgens was er geen bouwcontingent.
Toen dat voor elkaar was kon de Rabobank
geen hypotheek verstrekken omdat ze aan
hun eigen kredietplafond zaten.
Eindelijk kon dan begin 1967 toch de
bouwopdracht gegeven worden aan de firma
Van Rijn uit Katwijk, nadat de firma
Schellingerhout had laten weten dat ze door
drukte de woning er niet bij konden hebben.
Eind oktober 1967 is het huis tenslotte
opgeleverd. Een heel aparte geschiedenis,
met na drie jaar een mooi slot.

Vervolg van pagina 7: 
De Dijk, aflevering 2
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Dijk nr. 10
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“In 1967 was de Dijk geasfalteerd door de
bewoners. De gemeente nam daarna in, ik
meen, 1969 de Dijk in eigendom en
onderhoud over. Voor het perceel Dijk 10,
A730, kwam dit neer op 190 m2. Het huidige
perceel is dus 680 m2 groot.”
Deze laatste zin van de in dank ontvangen
informatie vraagt weer om uitleg van de
historie.

In het kort: de Dijk behoorde na de
inpoldering voor het aanliggende stuk bij de
boerderijen met alle rechten en plichten van
dien. De erfscheidingen op de Dijk bestonden
uit een draaihek met aan de slootkant een
overstap, zodat een voetganger geen hek
hoefde te openen. 
Deze middeleeuwse eigenaarsrechten en
plichten werden in het begin van de
twintigste eeuw steeds meer een handicap
toen de benenwagen en de schouw of schuit
steeds meer vervangen werden door de fiets
en auto tot en met de huidige gigantische
vervoersmiddelen en landbouwmachines.
De overname van het eigendom door de
gemeente was tenslotte een logische
opvolging van de op particulier initiatief
ontwikkelde maatregelen, die al een betere
bereikbaarheid van de percelen tot stand
hadden gebracht.

Als sluitstuk nog twee aparte projecten die
naast alleen voor wonen ook nog meer
functioneel werden gebruikt.

Dijk nummer 1a., (sectie A783)
familie  Steenwijk 1969- 1970
Na de brand, die de gehele boerderij Dijk
nummer 1 in de as legde, werd M. Steenwijk
(Thijs) huurder van het bedrijf. Maar zijn
vader bleef nog op de boerderij wonen zodat
er een nieuwe woongelegenheid moest komen
voor Thijs, die een gezin wilde stichten. 
Ondernemende Thijs had connecties met een
systeembouwer van houten woningen met
stenen ommanteling. De heiwerken en de
betonfundering werden opgedragen aan
firma Gebr. Schellingerhout en het heien aan
firma P. de Graaf uit Moerkapelle. Op de
fundering werd een complete prefab houten
woning gemonteerd door het daarin
gespecialiseerde bedrijf Vermeulen uit Mill.
’s Morgens om 7 uur werd er begonnen en
‘middags om 6 uur kon men gezellig in het
compleet  gemonteerde huis pannenbier
drinken onder het aangebrachte dak. 

De stichtings kosten van dit gehele plan
bedroegen ongeveer ƒ 26.000. Na de
ommanteling met metselwerk en het
aanbouwen van een wasschuur kon Thijs
gaan trouwen en de woning betrekken. De
woning waarin hij nu nog woont. 

Dijk nummer 2, (sectie A356)
1955- 1956; C. van den Bosch
Sinds enkele jaren had Cor van den Bosch
land ter beschikking om schapen te houden
en kreeg hij ook behoefte aan woonruimte ter
plaatse. Schapen houden vraagt veel nacht -
arbeid; als er lammeren worden geboren moet
men in de buurt zijn. 

Voor bouw begeleiding en alle bijkomende
zaken werd contact gelegd met de bouwkas
Nederlandse Gemeenten te Haarlem. Door
architect Klein uit Groningen werd een plan
ontworpen dat op 29 maart 1955
goedkeuring van stad en landschap verwierf.
Na deze goed keuring konden de onder -
handelingen met firma Gebr. Schellingerhout,
die uitgenodigd was offerte uit te brengen,
worden afgerond en de bouw worden
opgedragen. Na een voorspoedig verlopen
bouw mocht Cor zich voor een totaal bedrag
van circa ƒ 20.000 eigenaar noemen van een
mooie vrijstaande woning.
Koopman Cor zei “het zal nu wel wat meer
op moeten brengen, maar ik wil hier nog niet
weg!”, en ook hij woont er nu nog.

De Dijk,
een van de oudste wegen in het dorp
De geschiedenis over het reilen en zeilen van
de Dijk, vanaf de drooglegging in 1760/1770
tot de hedendaagse stand van zaken is met
dit artikel en die in de twee vorige Turfjes, in
grove lijnen vastgelegd voor de toekomst.

Piet van Noort 

Vervolg van pagina 8: 
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Jaren geleden is er een ijzeren werktuig bij
ons binnengekomen, dat volgens de schenker
een ‘grubber’ zou zijn. Een actieve medewerker
heeft het geverfd en daar is het even bij
gebleven. De handgrepen die er aan horen
zijn niet gerealiseerd. Omdat het te groot was
(en is) voor de oudheidkamer, heeft een van
onze leden toen bergruimte aangeboden. Een
buitenterrein hebben wij helaas niet.
De huidige medewerkers hadden het object
nooit gezien en weten weinig van deze
geschiedenis, maar moeten wel een beslissing
nemen wat er mee gaat gebeuren.
De eerste vraag is dan ook geweest: Wat is
het eigenlijk voor een ding, niemand had het
gezien. Het is destijds genoteerd als grubber.
Dat woord kom je niet tegen in Kramer’s
Nederlands Woordenboek, het Prisma Etymo -
logisch woordenboek en andere lectuur.
Iemand herinnerde zich dat hij wel eens een
oudere man had horen zeggen: “Ik ga nog
maar effe grubbe”. Toen bleek de man in de
tuin te gaan werken, spitten of zo. Dat was al
een aanwijzing. Naar verluidt is het werktuig
afkomstig uit Ierland of Engeland. 
In een Engels woorden -
boek staat het werk woord
(to) ‘grub’ en dat wordt
vertaald met graven, uitgraven
en opgraven, wroeten of rooien. 

Sterke mannen haalden het van de
opslag zolder en constateerden: 
“Het ziet er uit als een cultivator”. 
Het behoort dus tot de agrarische
werktuigen. Er is een foto van gemaakt
en daar zijn we mee op stap gegaan om
te vergelijken. Hoewel, op stap hoefde
niet eens, want Arie van Gaalen kwam op
zaterdagmiddag in Het Molenhuis. Hij keek
naar de foto en vertelde dat op hun bedrijf
vroeger zo’n ding werd gebruikt voor werk
in de boomgaard. Dus, wroeten, rooien, het
klopte allemaal. Arie vertelde er nog bij dat
het werktuig door een paard werd getrokken
en dat er een man achter liep die bijstuurde,
vandaar de hand grepen.
Door de Engelse benaming zijn we aardig op
het verkeerde been gezet, Nederlandse
boeren en tuinders zeggen ‘cultivator’. Een
woord dat evenmin in Kramers Woorden -
boek staat, wel het werkwoord cultiveren.

Maar we hadden de gang er in en gingen
verder op onderzoek uit. Piet Anker in
Leiden, de bekende gereedschapverzamelaar
heeft een dergelijk apparaat op zijn
buitenterrein staan, een cultivator. 
Een tweede bezoek was aan het Westlands
Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie in
Honselersdijk. Ook dat was weer raak. Daar
staat er ook een, die heel veel gelijkenis
vertoont met onze grubber, maar ook
cultivator genoemd wordt. De chef-tuinman
van het museum vertelde dat het ding
vroeger in de ‘grove tuinbouw’ werd
gebruikt. Men moet het niet zoeken op grote
boerenbedrijven. Een merk is er soms niet op
te vinden, het werd veelal gemaakt door de
dorpssmid, handwerk dus.

In deze moderne tijd is het bij ons niet meer
in gebruik. In de Balkanlanden, bijvoorbeeld
in Bulgarije, hoog in de bergen zag ik de
vrouwen aardappelen rooien. Daarachter liep
een man met een cultivator, getrokken door
een muilezel.
Wij weten nu, wat er aan ons werktuig ontbreekt. 

Dat is eenvoudig te verhelpen. Blijft het
probleem dat oudheidkamer 

Het Molenhuis 
geen ruimte 

heeft 

voor deze grote objecten. Wij zoeken er dan
ook een goede bestemming voor bij een ander
museum of verzamelaar. Helpt u denken en
zoeken?

Nog even terug naar Honselersdijk. Het is
zeker de moeite waard om daar te gaan
kijken, vooral in het voorjaar en de zomer. Er
zijn ouderwetse modeltuinen, die ook op de
ouderwetse manier bewerkt worden met het
daarbij behorende gereedschap. Doen!

Inge van Eeden Petersman
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Museumstukken III
Is het een grubber of een cultivator?
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Kees, zoon van Jacob Bregman en Neeltje
Jongerius, trouwt op vrijdag 8 april 1910 met
Han (Johanna) van den Dool (geboren
4 februari 1884), dochter van Jacob van Den
Dool en Maria Slootweg. Na hun huwelijk
gaan zij wonen op Dorps straat 30, (waar later
P. Vermeulen de garage houder woonde). Enige
tijd later verhuizen zij naar Dorpsstraat 41,
naar de ‘Bakkersteeg’; zo werd het rijtje huizen
genoemd tussen bakker Van der Heijden en
schipper Van Aalst, waar nu de poort van
aannemers bedrijf Schellingerhout is.
Toen in 1915-1918 in het Beelaertspark huizen
gebouwd werden door woningbouw -
vereniging “Algemeen Belang” huurden zij
daar voor ƒ 2 per week een huis. De huur was
wel wat aan de hoge kant voor die tijd, maar er
was dan ook een grote moestuin bij van 300 m2.

Alle huisraad werd op een schuit geladen
(dat zal de schuit van buurman Van Aalst
wel geweest zijn), en door de ringvaart naar
het Beelaertspark gevaren, waar een wijk
(sloot) tot achter hun nieuwe huis liep. Daar
werd de boel weer uitgepakt. Zo verhuisden
zij in 1918 van de Dorpsstraat naar de
nieuwe huizen in het Beelaertspark waar zij
op nummer 13 kwamen te wonen.
Kees was in die tijd landarbeider en werkte
in de aardappel- en uienteelt bij verschillende
boeren in de omgeving, in de winter plukte hij
spruiten. In zijn eigen tuin in het Beelaertspark
begon hij ook groenten te verbouwen. Hij
stuurde zijn kinderen op pad met een
kruiwagen om de overtollige groenten langs
de deur te gaan verkopen, zo waren er extra
inkomsten om de hoge huur te kunnen betalen.

De geschiedenis van een ‘Groentefamilie’ 
uit Benthuizen 

Gedurende 70 jaar werd in Benthuizen groenten en fruit verkocht door de familie Bregman. 
Er zijn in deze gemeente heel wat ‘Bregmannen’; dit verhaal gaat over Cornelis (Kees)
Bregman, geboren 29 februari 1884 (schrikkeldag) en zijn nazaten.   
Zijn kleinzoon Miel Pzn., actief lid van de Historische Kring, vertelt over de familieleden die
hebben gekozen voor de handel, opgestart door bovengenoemde Kees. Een geschiedenis
waarin Miel zelf ook een rol speelt.

Op de foto, staand: Piet, Jaap, Rien en Miel. Zittend: Marie, vader Kees, Neeltje, Joop, moeder en Kees.
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Kees en Han kregen elf kinderen waarvan er
drie levenloos ter wereld kwamen.
Waar Kees in zijn trouwakte nog ‘arbeider’
wordt genoemd, staat hij bij de geboorte van
zijn kinderen als ‘koopman’ vermeld.
Op 21 maart 1920 dient Kees een verzoek in bij
Burgemeester en Wethouders om als houder
van een hondenkar te worden ingeschreven.
“Volgens een door de veldwachter ingeleverd
rapport voldoen kar en tuig aan de daarvoor
gestelde eisen”, aldus de notulen van B en W.
Besloten werd om de hondenkar van
Cornelis Bregman in te schrijven in het
register “Trekhonden en Hondenkarren”. 
Andere midden standers, onder anderen Dirk
Peter Verheul, Willem Smink, Johannes Mets,

Cornelis Voorwinden,
Marcus Pos en Floor
Brouwer gingen hem
daarin voor.
Rond die tijd begon
Kees dus met een
hondenkar te venten in
Benthuizen en
omgeving, alles waar
wat aan te verdienen
was ging mee op de
hondenkar. Zo verkocht
Kees klompen, kaas,
boter, vis, groenten en
fruit. De ene dag ventte
hij bij voorbeeld met vis
(wat hem de bijnaam
Kees de Bokkum
opleverde), de andere

dag ging hij met groenten en/of fruit op pad.
De kar was dan natuurlijk wel goed
schoongemaakt bij de vijver in het
Beelaertspark, waar Kees toen woonde.

Na de hondenkar is er een ‘hittenkar’ gekomen
(een hit is een klein soort paard). Toen de
eerste hit oud werd, heeft hij hem onder zijn
klanten verloot; hij vulde een fles met erwten
en verzegelde die. Iedereen mocht voor een
kwartje raden hoeveel erwten er in de fles
zaten. De gezusters Smink raadden het juiste
aantal en zij wonnen de oude hit. Wat zij ermee
gedaan hebben vertelt de geschiedenis ons
niet. Van het geld dat de verloting opbracht
heeft Kees toen een nieuwe ‘bonte hit’ gekocht.
Achtereenvolgens hebben de zoons Piet,
Miel, Kees en Joop met de hittenkar gevent. 
In die tijd verkocht men tien sinaasappels
voor een kwartje. Een gewone arbeider kon
die niet kopen. Als er echter zieken in huis
waren en men op doktersadvies toch sinaas -
appels moest kopen, dan moesten ze vooral
in een papieren zak… want de buren zouden
het eens kunnen zien…. 
De zoons Jaap en Rien zullen als kind ook
zeker wel in de groenteverkoop meegeholpen
hebben maar zij werden landarbeider, wat toen
het meest uitgeoefende beroep in het dorp was.
De vier andere zoons ‘gingen in de groenten’.

Piet
Toen zoon Piet in 1940 trouwde met Dien Klos,
kocht hij een bakfiets en begon voor zichzelf. 
Hij leende van zijn vader 100 gulden
handelsgeld dat hij op zaterdagavond weer
terugbracht. 

Vervolg van pagina 11: 
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De bonte hit en de kar.
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Op maandag ging hij dan vervolgens weer 98
gulden halen, dat dan de volgende zaterdag
weer werd afgelost, zodat hij op zondag
altijd schuldenvrij was, en zijn schuld
wekelijks verminderde. 
Hij bouwde een wijk op in Zoetermeer en
werkte met verschillende knechts, onder
anderen Klaas en Adrie (Aas) Alberts.
Piet en Dien kregen 16 kinderen en hadden
daarmee het grootste gezin in Benthuizen.
Met hun grote gezin woonden zij in het in de
volksmond genoemde ‘Oude Klooster’ aan
de Dorpsstraat 95. 

De gebroeders Bregman
In augustus 1946 hebben de zoons Miel, Kees
en Joop de zaak van vader Kees
overgenomen.
In 1947 kochten zij samen met de
gebroeders De Ruiter (van het
transport bedrijf), het leeg staande
veiling gebouw in het Beelaertspark.
Er werd een tussenmuur in
geplaatst en zo kwamen er in de ene
helft vrachtauto’s te staan en in de
andere helft groenten en fruit.
De zaak breidde uit, Miel ging in
Nootdorp en Leidschendam venten. 
Kees ‘deed’ in Zoetermeer de
Voorweg en Wilsveen in
Leidschendam. Ook Hazerswoude-
Dorp, de Bent en Gelderswoude
behoorden tot zijn wijk. 

Joop ventte in Benthuizen, de
Stationstraat en de Katwijkerlaan in
Zoetermeer en in Pijnacker.
Miel ging naast het ventwerk ook op
de veiling inkopen voor de gebroeders
en hij ging er tegelijk een beetje bij grossieren.
In 1955 lieten Miel en Joop de huizen aan de
Dijk 20 en 21 bouwen, met pakhuizen eronder.
Vader Kees verhuisde van het Beelaertspark
naar Dorpsstraat 100 en Kees jr. trok in het
ouderlijk huis in het Beelaertspark.
In 1958 is de zaak opgesplitst en zijn ze
allemaal voor zichzelf verder gegaan.

Miel, zijn zoons en kleinzoons
Omdat de grossierderij steeds uitbreidde is
Miel begin jaren zestig van de vorige eeuw
gestopt met ventwerk in Nootdorp en
Leidschendam, om zich helemaal met de
grossierderij bezig te kunnen houden. 
Eerst voornamelijk in aardappelen, uien en
hard fruit, later kwam daar ook zacht fruit bij.

Het pakhuis aan de Dijk werd te klein,
daarom heeft Miel samen met zijn zoon Kees
in 1973 de boerderij van Van der Eijk aan de
Dorpsstraat gehuurd. In 1976 kwam ook
zoon Han in de zaak meewerken. In
september 1977 werd de zaak beëindigd.

De zoons Kees en Han gingen bij Fruithandel
Siere in Leiden werken. Kees werd in- en
verkoper, Han begon als chauffeur en in 1989
heeft hij de groenteverkoop opgestart bij Siere.
In 1993 is Kees als inkoper van hard fruit
naar Van Dijk Delft Export Hollands Fruit
overgestapt en vervolgens in 2000 bij de
Greenery als verkoopleider appels en peren
in dienst gekomen.

In 1995 is de familie Siere gestopt en Han
heeft,  samen met een compagnon, de zaak
overgenomen. Hij is nu mededirecteur van
AGF groothandel Siere te Leiden. Zij leveren
aan groentespeciaalzaken, boerderijwinkels,
markthandelaars en aan gerenommeerde
restaurants. Daarbij exploiteren zij ook nog
drie groentespeciaalzaken waarvan één in
Zoetermeer in de wijk Meerzicht, die gerund
wordt door dochter José. Zoon Niels is
bedrijfsleider in een winkel in Leiden, en in
Roelofarendsveen is sinds 2007 ook een
winkel in beheer gekomen. Els, de vrouw
van Han fungeert als contact persoon tussen
de drie winkels en de groothandel.
Niels en José zijn dus de vierde generatie
Bregman in de groenten- en fruithandel.
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Miel en Joop met de eerste auto, een oude legertruck.



Kees en zoon
Kees bleef na de splitsing van de bedrijven
in 1958 venten in Zoetermeer (Voorweg),
Wilsveen (Leidschendam) en Hazerswoude,
zijn opslag had hij in een schuur naast zijn
huis in het Beelaertspark. Zijn zoon Kees ging
vanaf zijn veertiende jaar ook mee de weg op.
In 1966 opende Kees samen met Kees jr. een
groenten- en fruitwinkel in Hazerswoude-
Dorp. Kees jr. bleef  tot 1970 in de
buitenwijken, de Hoogeveen, Bentweg,
Noordpolder en Gelderswoude venten. 
Op 20 juni 1979 werd de zaak gesloten. 

Kees sr. ging werken bij de gemeentelijke
plantsoenendienst en Kees jr. is bij Jan van
Dijk groentehallen als winkelbevoorrader
gaan werken, eerst groenten van de veiling
halen en dan bij de winkels brengen. Dat
heeft hij tot 1986 gedaan en daarna werd hij
routechauffeur bij Van der Spek, Boter, Kaas
en Eieren te Zoetermeer. In 1990 werd hij daar
hoofd distributie kleintransport. Van der Spek
werd overgenomen door Campina-Melkunie,
waar Kees assistent hoofd magazijn werd, in
2006 is hij in de VUT gegaan.

Joop
Joop bleef venten in Benthuizen en
Zoetermeer. Toen hij in 1960 aan het Piet
Heinplein in Zoetermeer een winkel opende,
ruilden Joop en Piet de ventwijk in
Benthuizen. Naast zijn winkel had hij
personeel dat in de buitenwijken ging
venten. Voor het ventwerk schafte Joop in
1968 een hypermoderne winkelwagen aan en
had daarmee een primeur in Zoetermeer.

Later volgden ook de melkboeren. 
Omdat er voor Joop geen opvolger was, werd
op 30 juli 1977 de zaak gesloten en werd hij
(tot zijn pensioen) vertegen woordiger bij
Gebroeders van der Spek in Zoetermeer.

De ventwagen van Joop.
Benthuizen
Om nu met Benthuizen en met Piet verder te
gaan: in 1960 begon Piet weer in Benthuizen te
venten. Zoon Henk werd met zijn twaalfde jaar
van school gehaald om mee te gaan helpen in
de groentezaak om zo een knecht uit te sparen. 
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Boven: Het pand
dorpsstraat 108 met

de nieuwe winkel. 
Op de voorgrond nog

de ventwagen.

Links: 1964, Piet sr.,
Dien Bregman-Klos
en Piet jr. in de pas
geopende winkel te
Benthuizen.
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Vader Piet moest zich hierover bij de kanton -
rechter verantwoorden. Hij zei tegen de rechter
“als u zorgt dat ik kinder bijslag krijg, dan mag
Henk weer naar school” (kleine zelfstandigen
kregen toen nog geen kinder bijslag). 
Naast zijn groentezaak is Piet toen een kranten -
wijkje begonnen. Als je een bepaald bedrag bij
een baas verdiende kreeg je wel kinderbijslag.
Al snel is de oudste dochter Jopie de kranten
gaan bezorgen en daarna hebben alle kinderen
van het gezin voor kortere of langere tijd dat
krantenwijkje in Zoetermeer gedaan.
Toen Henk zestien jaar werd is er een ‘ijzeren
hond’ (driewieltruckje) gekocht waar hij mee
mocht rijden en zo een eigen wijk kon gaan
venten. Er was toen ook een knecht in dienst
die met een ventwagen een andere wijk had. 
Vader Piet ging een paar keer per week naar
de veiling in Maasland om daar inkopen te
doen en grossierde daar tegelijk een beetje bij.
Op de zaterdagen ging hij ook mee de wijk in.

De tijden veranderden en er kwam vraag naar
gesneden groenten. Er werd een snijmachine
aangeschaft, het snijden werd thuis in de
keuken gedaan, boerenkool, rode en witte
kool, knolraap en hutspot. Op donderdag een
wasteil vol met soepgroenten, die dan door
de kinderen in zakjes van 150 gram werden
gedaan. Kroten koken werd ook zelf gedaan;
in een grote wasbus, met 25 kilo tegelijk. Voor
de broers en andere groenteboeren werden
ook groenten gesneden en kroten gekookt.
Eind jaren vijftig werd vanuit huis ook
begonnen met verkoop van diepvries producten.

De klanten lieten de hele week ‘opschrijven’ en
betaalden dan één keer per week, op zaterdag,
wat vaak ook niet lukte. Als dan de kinder -
bijslag uitbetaald werd was het rennen naar
de klanten die nog schuld hadden, want als
de bakker of de slager je vóór was, liep je de
kans dat het geld weer op was, zodat je weer
een paar maanden op je geld moest wachten.

Eind 1962 begon Henk voor zichzelf en kreeg
een wijk in Zoetermeer. In 1968 stopte hij en
werd groentechef in een supermarkt in
Voorburg. In 1971 ging hij naar Hageman
verpakkers en in 1977 werd hij vrachtwagen -
chauffeur bij Post in Pijnacker. Dat heeft hij
tot 2001 gedaan waarna hij gebruik maakte
van de VUT regeling.
Vader Piet huurde een pakhuis aan de
Dorpsstraat 110 (de voormalige werkplaats
van Willem Schuddebeurs). 

In 1962 kon hij het huis met erf, schuren en
boomgaard aan de Dorpsstraat 108-110 kopen.
Met zijn grote gezin verhuisde hij naar het
mooie ruime huis en in 1964 werd daar de
eerste groente- en fruitwinkel van Benthuizen
geopend. Na de opening van de winkel is er
een paar jaar niet gevent in Benthuizen, wel
werden er bestellingen met de bakfiets in het
dorp thuisbezorgd. Alle zestien kinderen
hebben op een of andere manier wel in de
zaak meegeholpen.

Zoon Miel kwam in 1965 van school en is eerst
een jaar als hulpje met broer Henk meegegaan,
die een ventwijk had in Zoetermeer. 
In 1967 werd Miel zestien jaar en werd er
weer een driewieltruckje aangeschaft, waar
hij toen in Benthuizen mee is gaan venten.
In 1977 heeft Miel de zaak overgenomen,
maar de winkel werd gesloten. De familie
bleef wel in het bijbehorende huis wonen. 
Miel ging weer uitsluitend venten. Na
verschillende ventwagens werd in 1985 een
moderne winkelwagen aangeschaft. 

In 1991 is hij gestopt met de zaak en bij
Volumemarkt Verheul aan de Dorpsstraat als
groentechef gaan werken. In 1993 verhuisde
de supermarkt naar het winkelcentrum en
werd omgebouwd tot “Plus Verheul”, waar
hij nu  -anno 2007- nog steeds de groente- en
fruitafdeling verzorgt.

Al bestaat de naam Bregman als groentezaak
sinds 1991 niet meer in Benthuizen, er zijn
nog steeds Bregmannen die ‘in de groenten’
zitten, tot aan het vierde geslacht toe.

Miel Bregman Pzn

Vervolg van pagina 14: 
Een Groentefamilie uit Benthuizen

De moderne winkelwagen van Miel, 1991.



Bij dit 3e nummer van de 17e jaargang is een
uitgebreide index gevoegd. Alle artikelen die
van 1990 tot en met 2007 zijn geplaatst zijn er
in opgenomen. Losse nummers zijn nog
steeds bij te bestellen. Wij hebben ook
mappen met alle jaargangen beschikbaar
(voor een redelijke prijs). 
Als u iets heeft gemist informeer dan bij het
secretariaat.

De rode draad die dit jaar door drie nummers
is getrokken gaat over de Dijk, een oude en
bekende weg in het dorp. 
Verder ook een familiegeschiedenis,
vastgelegd voor dit blad, maar zeker ook
voor de familie van de auteur.

Zeventien jaar geschiedenis van Benthuizen
en haar inwoners, vastgelegd door onze leden.
Waar doen we dit voor? Om nu, en vooral
later, herinneringen op te halen en zeker om
in de verre toekomst de historici van dienst
te zijn, die de situatie zelf niet gekend
hebben. Deze doelstelling staat in de statuten
van onze vereniging.

Er is al veel over geschreven en gesproken:
Toen in vorige eeuwen de turf op was in en
rondom Benthuizen, deed de armoede zijn
intrede. Wel werkers, maar geen grondstof
meer om te verwerken.
Met onze “Turfjes” is het tegenover gestelde
aan de hand. 

Er is grond stof (artikelen en onderzoek werk)
genoeg, maar er zijn geen ‘turfstekers’;
auteurs en onderzoekers. 
Voorkom de armoede die voor de HKB
hieruit volgt en schrijf eens een aardig artikel,
andere leden gingen u al voor. Wij zien graag
uw kopij tegemoet. 

Bestuur en redactiecommissie
wensen u allen goede feestdagen toe
en een voospoedig en gezond 2008.

Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie.
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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

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

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Van de redactie
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Bijlage van de Benthuizer Turfjes 
zeventiende jaargang december 2007 
Register op de 1e tot en met de17e jaargang, 1991-2007; van 1991 tot en  met 1997 samen gesteld
door P. van Waaij (1998), aanvullingen tot en met 2007 door I. van Eeden Petersman.

In de 3e kolom is aangegeven: 1) in welke jaargang,
2) nummer of maand van het blad en
3) op welk paginanummer het genoemde artikel (2e kolom) geplaatst is.

(Bestuursmededelingen en andere lopende verenigingszaken zijn in de rubrieken niet opgenomen.)

Geschiedenis van Benthuizen
C. M. Schulten; Benthuizer Belegen 1991-1-..

Benthuizer Belegen II 1991-2-..
Benthuizer Belegen III 1991-3-..
Benthuizer Belegen IV 1991-4-..

G.P. van de Graaf; Burgemeesters van Benthuizen 1991-3-..
Burgemeesters van Benthuizen II 1992-2-..

P. van Waaij; Hoog Bezoek (families Van Schuylenburg en Vapour) 1992-1-..
R. Grootveld (deels); Cellentekort 1993-1-..
P. van Waaij; Van Halewijn en zijn schipbreuk 1994-1-6
W. van der Knaap; Reacties op geschiedenis Van Halewijn 1994-2-2
P. van Waaij; Benthuizen en de familie Velingius 1994-4-3

Rechtszitting 1710 1995-1-3
Benthuizer Heren, (families Van ’t Hooft
en Beelaerts van Emmichoven) 1997-jun-7

I. van Eeden Petersman et al; Het Huysloockbloemken Benthuizen 1653
(Benthuizer Rederijkerskamer) 1997-sep-3

(overgenomen); Gemeenteraadsverslag uit 1924 1998-mrt-10
I. van Eeden Petersman; Commissie tot wering van schoolverzuim Benthuizen 1998-sep-9

Brieven aan mr. O.B. ’t Hooft van Benthuizen 1998-dec-11
Armenzorg, een overeenkomst uit1781 1999-mrt-5
100 jaar geleden, notulen van een
Gemeenteraadsvergadering in 1899 1999-jun-6

A. Schellingerhout; Statistische gegevens over 1899 1999-dec-9
J. Mets - Zevenhoven; De pest in Benthuizen 2000-jun-6
A. Schellingerhout; 1866; Een rampjaar voor Benthuizen 2000-jun-9
A. Bregman – de Groot; Een schoolmeestersvacature in 1789 2001-mrt-5
W. van der Knaap; Jan van Halewijn weer terug van weggeweest 2001-mrt-7
A. Schellingerhout; Een nieuwe brug over de Ringvaart 2001-mrt-11
W. van der Knaap; ‘Watermolenaar’ Johannes van der Knaap 2001-juni-12
A. Schellingerhout; T’Uwen Dienst (veldwachter en politieman) 2002-mrt-7

T’Uwen Dienst II (nachtwakers) 2002-juni-3
De Hoogeveensche weg 2002-dec-3
Familiegelth een belasting uit 1673 2003-mrt-3
Een speelhuisje midden in het dorp van Benthuizen 2003-jun-7

A. Schellingerhout en Een kijkje in het “Register van Baillouws en Schouts
C.A. Knijnenburg – Vis; van Benthuijsen van Julij 1633 Tot junij 1651 2003-dec-4
A. Schellingerhout; Is het vlees of is het vis? 

(reactie op “Register van Baillouws en Schouts
van Benthuijsen in de Turfjes van 2003-dec-4) 2004-mrt-7



I. van Eeden Petersman; De armen binnen de “Hoge en vrije Heerlijkheid” Hogeveen 2004-jun-7
“Van tijd tot tijd gezellig bijeen” 2004-sep-6

A. Schellingerhout; Zondag 9 Juni 1811 Feest in Benthuizen 2004-sep-8
I. van Eeden Petersman; Open Monumentendag 2005

(zie ook onder Algemeen) 2005-aug-3
Benthuizen-Noord 2007-apr-5

P. van Noort; De Dijk in woord en beeld (I) 2007-apr-9
De Dijk in woord en beeld (II) 2007-aug-5
De Dijk in woord en beeld (III) 2007-dec-3

Herinneringen aan Benthuizen
G.P. van de Graaf; De familienaam Benthuizen 1991-1-..
B. Schellingerhout; Mijn Benthuizen 1993-2-..
A. Schellingerhout; Een mooi cadeau vanuit Hazerswoude-dorp 1996-mrt-1
I. van Eeden Petersman; De verzamelingen van Jacob Vis 1998-mrt-3
A. Schellingerhout; Benthuizenaars bij de Koninklijke Luchtmacht (deel 1) 1998-jun-3

Benthuizenaars bij de Koninklijke Luchtmacht (deel 2) 1998-sep-3
Benthuizenaars bij de Koninklijke Luchtmacht (deel 3) 1998-dec-8

M. Bogerd en H.E. van Craaikamp
- (bew.IvEP); Het ontstaan van de Historische Kring 1999-dec-11
B. Rietdijk; Korenmolen ‘De Haas’ 2000-mrt-11
A. Schellingerhout; Tien jaar Benthuizer Turfjes 2000-dec-14
G.P. van de Graaf; Tien jaar Benthuizer Turfjes 2000-dec-15
I. van Eeden Petersman; De ambachtelijke schilder (zie ook onder Algemeen) 2001-jun-9
J. Mets – Zevenhoven; Hannes de Vrij 2001-sep-10
A. Schellingerhout; Pieter Nicolaas van der Hoeven 2001-dec-5
W. van der Knaap; DI TI SEENSE CREET 2002-jun-3
I. van Eeden Petersman; Hulpverlening in februari 1953 2003-mrt-8
P. van Waaij; Het orgel in de Nederlandse Hervormde kerk 

in Benthuizen 2003-jun-10
A. Schellingerhout; Van trekschuit en postwagen tot TGV 

(zie ook onder Algemeen) 2003-sep-3
A. de Ruiter; De orgels in de kerken van de Gereformeerde Gemeente 

in Benthuizen 2003-sep-8
J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen; Op de toren (overgenomen uit de Goudsche Courant

5 juli 1946) 2003-dec-8
C. Bregman; Een school in het polderland 2004-mrt-3
P. van Noort; Boerderijbouw anno 1877 2004-sep-3
A. Schellingerhout et al; Themanummer (60 jaar bevrijding)

(zie ook onder Oorlogshistorie) 2005-apr-3
I. van Eeden Petersman; Open Monumentendag 2005 (zie ook onder Algemeen) 2005-aug-3
A. Schellingerhout; ‘Die ’t plekjen ooit vergeet… 2005-aug-7
M.Pos; Briefkaarten – Ansichtkaarten - Prentbriefkaarten

(zie ook onder Algemeen) 2005-aug-9
I. van Eeden Petersman; Een onderzoek in 1908 2005-dec-3

Het ambtskostuum, van Parijs tot Benthuizen 2006-apr-3
(zie ook onder Algemeen)

(Archiefstuk); Gulle landheren, dankbare boeren 2006-apr-10
P. van Noort; Het Raadhuis van Benthuizen 2006-aug-3
I. van Eeden Petersman; Feest! De vlag in top 2006-aug-9
P. van Noort; Het Raadhuis van Benthuizen II 2006-dec-11
I. van Eeden Petersman; Op bezoek in Driehof (zie ook onder Interviews) 2006-dec-4
M.C. Taal; Het meisje met de ‘witte strik’ 

(zie ook onder Interviews) 2007-apr-9
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Algemeen
A. Schellingerhout; De Nederlandse Gulden 1991-1-..

De Nederlandse Gulden II 1991-2-..
De Nederlandse Gulden III 1991-3-..
De Nederlandse Gulden IV 1991-4-..
De Nederlandse Gulden (slot) 1992-3-..

J.J.C. Schellingerhout - Roos; Hoe het vroeger was 
(over het oude kruideniersbedrijf) 1994-3-4

(auteur onbekend); De Slaap 1994-4-6
E. Altena; De uitvinder van de ligfiets 

(naar gegevens van E. Altena en O. Bij de Vaate) 1997-jun-5
A. Schellingerhout; Nederlandse luchtmacht 1913 - 1998 1998-mrt-5
A.P. de Jong; De Koninklijke Luchtmacht: 85 jaar deel 1 1998-mrt-7

De Koninklijke Luchtmacht: 85 jaar deel 2 1998-jun-5
De Koninklijke Luchtmacht: 85 jaar deel 3 1998-sep-6
De Koninklijke Luchtmacht: 85 jaar deel 4 1998-dec-10

I. van Eeden Petersman; De Oudheidkamer Reeuwijk 1998-jun-7
A. Schellingerhout; Meten en Wegen 1998-dec-3
I. van Eeden Petersman; Tegels vertellen.... 1999-mrt-7

Aangekleed gaat uit 1999-sep-7
A. Bregman - de Groot; De muts nader bekeken 1999-dec-7
A. Schellingerhout; Licht en Water (I) 2001-mrt-3
I. van Eeden Petersman; In taal komt de schilder uit de verf 2001-mrt-10
A. Schellingerhout; Licht en Water (II) 2001-jun-3
I. van Eeden Petersman; De ambachtelijke schilder 

(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2001-jun-9
A. Schellingerhout; Licht en Water (III) 2001-sep-3
J. Mets – Zevenhoven; Vrijwilligers aan het werk 2001-sep-8
A. Schellingerhout; Licht en Water (slot) 2001-dec-3
I. van Eeden Petersman; De beste wensen 2001-dec-6
A. Schellingerhout; Het is gebeurd met de gulden 2001-dec-9
D. Blijleven; De geschiedenis van het speelgoed 2003-mrt-12
J. van Gent; Boter en kaas maken op de boerderij 2003-jun-3
A. Schellingerhout; Van trekschuit tot TGV

(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2003-sep-3
I. van Eeden Petersman Spruitjes, de groente en de telers 

(zie ook onder Interviews) 2003-sep-11
P. van Vliet; Tafelen 2003-dec-14

Boerenbont 2004-mrt-8
G. Schellingerhout; Een ambachtsheerlijkheid; organen en bevoegdheden 2004-jun-3
P. van Vliet; Boek- en bijbelsloten 2004-jun-11

Zilver een fascinerend edelmetaal 2004-sep-10
P. de Breuk; Groene Hart bodemvondsten 2004-dec-7
M.Pos; Briefkaarten – Ansichtkaarten – Prentbriefkaarten

(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2005-aug-9
P. van Vliet; Musea 2005-dec-7
I. van Eeden Petersman; Het ambtskostuum, van Parijs tot Benthuizen

(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2006-apr-3
J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen; De dorpsrentenier

(overgenomen uit de Goudsche krant 19) 2006-apr-13
P. van Vliet; Tin, het zilver der armen 2006-dec-9

Verdwenen of nog zeldzaam voorkomende beroepen 2007-apr-13
Een Secreet-Boeck 2007-apr-15
Wijn van Alsene te maecken 2007-aug-4



Genealogie en Heraldiek
G.P. van de Graaf en A. Schellingerhout; Het Wapen van Benthuizen 1991-2-..
J. Mets - Zevenhoven; Genealogie en Benthuizen 

(kwartierstaat van proband Miel Bregman) 1998-sep-7
Genealogie in Benthuizen 1998-dec-14
Genealogie in Benthuizen
( de families Klomp, Kronenburg en Rodenburg) 1999-mrt-10
Genealogie in Benthuizen
(de eerste geboorteakte van de gemeente Benthuizen) 1999-jun-11
Genealogie in Benthuizen 5 (registers) 1999-sep-6
Genealogie in Benthuizen (Van Staalduinen) 1999-dec-5

M. Bregman; Genealogie familie Qualm 2002-dec-15
A. Schellingerhout; Het gemeentewapen van Benthuizen 2004-dec-3
Overgenomen uit de 
Rijnwoudekoerier 1996; Ambtsketen burgemeester 2007-aug-12

Familiegeschiedenis
A. van den Berg; Kent u ze nog? (familie Van den Berg) 1991-3-..

Kent u ze nog II (over Benthuizer winkeltjes) 1991-4-..
A. van Noort; Reactie op “Kent u ze nog” 1994-2-3
A. Schellingerhout; Adriaan Verheul 1992-4-..

Arie van den Berg I 1993-1-..
Arie van den Berg II 1993-2-..

C. Groen; Enige puntjes uit het leven van Cornelis Groen  1993-3-..
P. van Waaij; Ary Arijse en de Franse tijd (familie Van Waaij) 1995-3-18

Ary Arijse en de Franse tijd II 1995-4-27
A. Bregman – de Groot; Dirk Qualm, kapper/kleermaker in Benthuizen 2002-sep-12
N. Steenstra – Qualm; Antonetta Zonneveld – Verheul 2006-apr-11

Jacoba Maria Geertruida (Zonneveld) 2006-aug-7
Truus Zonneveld als handschoentje 2006-dec-7

A.M.Bregman; De geschiedenis van een ‘Groentefamilie’ uit Benthuizen 2007-dec-

Excursies
N.N.; Anholt/Vorden 1992-3-..

Legermuseum 1992-3-..
Kerkepad Friesland 1992-3-..
Den Haag 1992-4-..
Duitsland 1992-4-..

P.A. Steenbakker Morilyon Loijsen; Hoek van Holland 1994-1-3
Kerkepad Texel 1994-1-3
Kerkepad Breda 1994-4-2

- (bew.IvEP); Zeeland (verkort verslag) 1997-mrt-1
Paleis Lange Voorhout en Paleis op de Dam
(uittreksel verslag) 1997-jun-1

I. van Eeden Petersman; Van kerk tot kerk (Kerkepad Brabant) 1997-sep-6
T. Binnendijk -Voorwinden en 
J. van Driel; Oudewater, Kinderdijk en Dordrecht 1998-jun-8
P. van Noort; Zwerven door musea 2003-dec-3
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Interviews
A. Schellingerhout; Adriaan Verheul 1992-4-..
P. Steenbakker Morilyon Loysen; De gebroeders Groenendijk 1993-2-..

Op bezoek bij Leen en Lien Snoep 1993-4-1
P. van Waaij; Mevrouw C.J. Wisman - Diephout te Den Haag 1994-4-4
M. Pos en A. Schellingerhout; C. Bregman 1996-sep-2

Mevrouw Kat 1996-dec-2
A. Schellingerhout; Meester Snel 1996-dec-3
I. van Eeden Petersman et al; Gesprek met O. Bij de Vaate 1997-mrt-3
A. Schellingerhout; In gesprek met Adrie Slootmaker en 

Sjaan Slootmaker - Verheul 1997-dec-4
I. van Eeden Petersman; Wijkzusters van Benthuizen 1997-dec-9

Doortje Schellingerhout en haar man 1999-jun-7
A. Schellingerhout; Gebroeders Bakker 2000-mrt-8
I. van Eeden Petersman; Han Snoep 2001-sep-8

Pieter Groen (sr) 2002-dec-11
Spruitjes, de groente en de telers
Rian de Peinder en Hans Bij de Vaate 2003-sep-11

M. Pos; Oude bekenden: Aad Vis, Kees van Noort 2005-dec-12
Oude bekenden (2) 
Leen Qualm, Bram Qualm en George Bregman 2006-apr-7

I. van Eeden Petersman; Op bezoek in Driehof
(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2006-dec-4

M.C. Taal; Het meisje met de ‘witte strik’
(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2007-aug-9

Geschiedenis van de regio
J.H.M. Sloof; Facetten uit de geschiedenis Van Rijnland en 

de inliggende polders 1993-2-..
Uittreksel uit “De Geschiedenis van Rotterdam” deel I 1993-2-..
Uittreksel uit “De Geschiedenis van Rotterdam” deel II 1993-3-..

G.J.J. Pot; Uit de Oude Rechtspleging 18e en 19e eeuw, 
Kring Die Goude 1949 1994-1-4

P. van Waaij; Droogmaking Zoetermeerse Meer 1614-1616 1996-jul-4
A. Bregman – de Groot; Winkeliersters in Gelderswoude 2002-mrt-11

Bedrijven en Beroepen
P. Gräper jr.; Aannemingsbedrijf Gräper B.V. 1993-3-..
N.N.;   ( bew. A. Sch.); Bouwbedrijf Groen en Bregman 1993-4-2
E. Leune; Oprichting E. Leune Timmerbedrijf 1994-2-7
P. van Noort; Van Noort Benthuizen 1994-3-6
A. Schellingerhout; Bouwbedrijf Gebr. Schellingerhout 1994-4-2
N.N.; Firma J.W. Voskamp 1995-3-16 
L. van der Meer; Van der Meer B.V. 1996-sep-4
I. van Eeden Petersman; Beurtvaartdienst Van Aalst 1996-dec-5
A. Zaal; Kantoor Zaal 1997-mrt-5

Verheul’s Handelsonderneming 1997-jun-2
I. van Eeden Petersman; Over een Witte Zwaan 1999-dec-3

Winkeliersters van Benthuizen (deel I) 2000-mrt-3
A. Bregman - de Groot; Winkeliersters van Benthuizen (deel II) 2000-jun-3
J. Mets - Zevenhoven; Winkeliersters van Benthuizen (deel III) 2000-okt-11
A. Bregman - de Groot; Winkeliersters van Benthuizen (deel IV) 2000-dec-3
A. Schellingerhout; 1867-1982 Van der Bijl 2000-mrt-5



I. van Eeden Petersman; Knors (Knorst?), een verdwenen beroep 2000-dec-5
A. Bregman – de Groot; Schippers in Benthuizen 2001-jun-6
A. Schellingerhout; De Ambachtelijke Kuiper, een verdwenen beroep 2005-dec-9

Oorlogshistorie
A. Schellingerhout; Luchtbeschermingsdienst 1995-2-5
P. Steenbakker Morilyon Loijsen; ‘7 september, a day to remember’ 1996-mrt-2
G. Schellingerhout; Hoe ik mijn fiets in de oorlog niet kwijt raakte 1996-dec-4
A. Schellingerhout; Benthuizenaren in de tiendaagse veldtocht 1999-mrt-3

Arbeidsinzet 2000-dec-9
December 1944 2002-sep-3

A.Schellingerhout (et all); Themanummer 60 jaar Bevrijding
(zie ook onder Herinneringen aan Benthuizen) 2005-apr-3

Krantenknipsels
Leids Dagblad (1953); Benthuizer Historie 1995-4-23

Jaren 1965-1966 1996-mrt-2
Jaren 1967-1968 1996-jul-1

Bron niet genoemd;   (bew.A.Sch.); Uit de mobilisatie 1914-1918 1997-sep-8
“HET NIEUWS” 
voor Zoetermeer en Zegwaart; Verkiezingen en veilingprijzen 1915 1998-jun-7
De Rijnbode; Plaatselijk nieuws, 1e halfjaar 1899 1999-mrt-9
Aaltje, de volmaakte en zuinige 
keukenmeid (kookboek uit 1803); Soep, Die heel goed is, hoe men die maken zal 1999-jun-1
De Rijnbode; Plaatselijk nieuws, 2e halfjaar 1899 1999-sep-5
TIJDSCHRIFT voor den HANDWERSMAN Advertentie; recept voor zeep, geschikt voor
en het FABRIJKWEZEN in NEDERLAND; wasschen van gekleurde stoffen, ook van zijde 2000-jun-12

Verenigingen, stichtingen en 
andere organisaties
A. Schellingerhout; De Noodkreet (Bietenbouwersvereniging) 1996-mrt-5

“De Noodkreet” 1999-jun-3
Wijkverpleging in Benthuizen 1997-dec-6

I. van Eeden Petersman; Nederlandse Bond van Plattenlandsvrouwen
afdeling Benthuizen 1998-mrt-7

A. Schellingerhout; Veilingsvereniging te Benthuizen 1999-sep-3
C. Boonstra; Evenementencommissie Benthuizen 2000-okt-3
A. Schellingerhout; Oranjecomité 2000-okt-7
I. van Eeden Petersman; Daar zat muziek in… (mondharmonicavereniging) 2000-okt-8

De Bentruiters 2002-mrt-3
Zij zongen het hoogste lied (Onderlinge Zanglust) 2002-jun-8
Hosanna in Benthuizen van 1925 tot 1969 2002-sep-8

Museumstukken
I. van Eeden Petersman; Bietenpers/bessenpers 2007-apr-2

Noodkachel 2007-aug-13
Grubber of cultivator 2007-dec-10
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