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Museumstukken IV: strijkbouten
Het Molenkwartier
Rondom de molen
Dierbare herinneringen

In dit nummer:

Terugblik op twintig jaar Historische Kring Benthuizen. 

September 1989: Tentoonstelling “Agragrisch Benthuizen in de eerste helft van de twintigste eeuw”.
C. Bregman geeft een demonstratie ‘vlegelen’ op het terrein van Firma Van Waay (voorheen Van
Driel).



Adri en Ries Havenaar hebben in dit voorjaar twee
excursies gepland, waarvoor een nieuwe naam is bedacht;
Zwerven door de regio.

Op woensdagmorgen 9 april gaat de tocht naar Ouderkerk
aan den IJssel. Aan de Lageweg 45 staat daar kaasboerderij
Hoogerwaard. Eerder zijn we al in een kaasmuseum
geweest, maar hier horen en zien we hoe heden ten dage
ons nationaal zuivelproduct nog ambachtelijk wordt
gemaakt. In de Boerderijwinkel verkoopt men niet alleen
het bekende stukje boerenkaas, maar ook alle mogelijke
kruidenkazen en andere lekkernijen.
Een boerderijwinkel is een nieuw fenomeen. Het zijn
erkende zaken die een keur aan producten verkopen. De
Krimpenerwaard is ook een mooi gebied om door te rijden
en een blik te werpen op de oude boerderijen.

We verzamelen bij Het Molenhuis om 9.00 uur en
vertrekken uiterlijk 9.15 uur. Omstreeks het middaguur
zijn we weer terug in Benthuizen.
De kosten bedragen €12,50, inclusief vervoer, entree en
een kopje koffie. Voor deze keer kan het bedrag nog
contant afgerekend worden bij de aanvang van de
excursie, omdat de tijd tussen deze publicatie en het
vertrek te kort is voor een bankoverschrijving. Graag wel
met gepast geld afrekenen.
Telefonisch opgeven bij Adri en Ries, telefoonnummer 
079 331 35 80. 

De volgende trip gaat op
woensdagmiddag 28 mei
naar de synagoge aan het
Levendaal in Leiden. 
Een excursie die past in
de viering van het Jaar
van het Religieus Erfgoed.
Het programma, van
14.00 tot 15.30, bestaat uit
ontvangst met een kopje koffie of thee, een praatje, een
film en een rondleiding. 
Het is een bijzondere ervaring om dat gebouw te bekijken.
Het werd gebouwd in 1762 voor een kleine groep joodse
vluchtelingen met een ‘onbekende’ godsdienst. Zij
vestigden zich in Leiden maar bleven lange tijd niet erg
welkom. De groep groeide in aantal en zij kregen na
verloop van tijd toch dezelfde rechten als alle Leidenaars. 
Na de Tweede Wereldoorlog is de joodse gemeente niet
meer zo groot. Zij komen eenmaal per maand op zaterdag -
ochtend bijeen.
We vertrekken die middag om uiterlijk 13.15 uur bij Het
Molenhuis en de kosten bedragen €12,50. Dit bedrag moet
wel vooraf betaald worden op bankrekening 307.25.64.13
van de Historische Kring. Adri en Ries verwachten uw
aanmelding telefonisch op nummer 079 331 35 80.
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Zwerven door de regio



2008 Jaar van het Religieus Erfgoed
Op 17 januari j.l. heeft Pieter van Vollenhove op
het Utrechtse Domplein een kopie van de Heilige
Kruiskapel geopend. Het was maar een tijdelijke
kopie omdat het materiaal van ijs was. Er was
35.000 kilo ijs voor nodig om het bouwwerk tot
stand te brengen. Op het moment van de officiële
opening begonnen de klokken van de Domkerk
te luiden, daarna van de hele stad Utrecht en
vervolgens in het hele land. De klokken luidden
het jaar van het Religieus Erfgoed in.
De Heilige Kruiskerk was een kapel uit 695. 
De meeste overblijfselen bevinden zich in de
grond. Op het Domplein heeft men met donkere
stenen de plattegrond van de kerk uitgebeeld.
Met talloze activiteiten in het land, variërend van
wandel- en fietstochten langs landelijke kerkjes
wil men belangstelling wekken voor het religieus
erfgoed waar ons land zo rijk aan is.
Door ontkerkelijking staat dit erfgoed onder
zware druk. Daarbij gaat het om kerkjes, abdijen,
kloosters, synagogen en moskeeën, maar ook om
begraafplaatsen, kloostertuinen en andere
roerende goederen, zoals liturgische gebruiks -
voorwerpen, glas-in-loodramen en
muurschilderingen.
Veel geloofsgemeenschappen hebben moeite hun
historische kunstcollecties te onderhouden. Voor
monumentale kerken kan soms maar moeizaam
een nieuwe bestemming gevonden worden.
Tegelijkertijd groeit bij jong en oud de
belangstelling voor het Religieus Erfgoed. Niet
zozeer vanuit geloof of kerksheid, maar meer om
het gebouw als bepalend element in een dorp of
stad.
De Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed
wil profiteren van deze ontwikkeling, want hoe
meer mensen zich bewust zijn van de waarde
van het religieus erfgoed, hoe groter het
maatschappelijk draagvlak -ook financieel -, om
het behoud veilig te stellen.
(Uit een artikel van Trouw van 17 januari j.l.).

Op de website  is de evenementenkalender van
het Jaar van het Religieus Erfgoed te vinden;
wandel- en fietstochten, concerten, festivals,
tentoonstellingen en meer. 

Nieuwe leden
Een goed begin is het halve werk. In dit nieuwe
jaar mogen wij alweer twee nieuwe leden
inschrijven, A.M. Boer en W. Kunz. Van harte
welkom in de kring, wij ontmoeten u graag op
onze bijeenkomsten of in Het Molenhuis.

Excursies
Het bestuur is zeer gelukkig met de toezegging
van Adri en Ries Havenaar het komende jaar de
excursies te willen verzorgen. Maar let op:
Voortaan niet meer betalen tijdens de excursie
maar vooraf op de bankrekening van de
vereniging te weten: Rabobank 307.25.64.13.
Verder in dit blad vindt u meer informatie over
de bestemmingen. De data zijn vastgesteld op
9 april, 28 mei en nog een nader te bepalen
datum in september.

Verbouwing Molenhuis
Eind maart zal de interne verbouwing van Het
Molenhuis zijn afgerond.
Een nieuwe koffiekamer, een nieuwe logistieke
ruimte voor de genealogie samen met het
fotoarchief en tevens inzetbaar als videoruimte.
Kortom zeer de moeite waard, iets waar we trots
op zijn en u graag willen laten zien. U bent meer
dan van harte welkom.

Activiteitenkalender
- zaterdag 5 april: Nationaal Museumweekend;  

Het Molenhuis is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Van 13.30 – 15.30 uur demonstratie beenbewerken
(zie pagina 4).

- woensdag 9 april: Zwerven door de regio;
excursie naar  Ouderkerk aan den IJssel
(zie pagina 2).

- dinsdag 30 april: Koninginnedag; de vereniging
geeft acte de présence op de markt.

- woensdag 28 mei: Zwerven door de regio; excursie
naar Leiden (zie pagina 2).

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Maarten C. Taal
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Bestuursmededelingen



Dit jaar vindt het Museumweekend plaats op
5 en 6 april en heeft als motto ‘de Kunst van de
Waarheid’. Meer dan 500 musea in heel
Nederland zijn gratis geopend en besteden min
of meer aandacht aan dat motto, afhankelijk van
de eigen collectie. Hoe misleidend kan ‘echt’ zijn
en hoe verschillend de ‘waarheden’ rond een
kunstwerk. 
Op WWW.MUSEUMWEEKEND.NL is hierover meer
informatie te vinden.

Veel kunstvoorwerpen hebben wij niet in onze
oudheidkamer Het Molenhuis. De collectie
bestaat grotendeels uit gebruiksvoorwerpen.
Toch doen wij mee aan deze landelijke
manifestatie.
De oudheidkamer en de winkel zijn op zaterdag
5 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur en
’s middags is er een bijzonder programma: 

Door merg en been….
Zagen en snijden in botten, niet op de operatie -
tafel maar op een gewone tafel. 
Op de zolder in Het Molenhuis demonstreert en
vertelt een ervaren beenbewerkster over haar
hobby; zagen en boren in dierlijk been (bot),
daarna vijlen en schuren. Een oud ambacht, dat
in de derdewereldlanden nog wel wordt
uitgevoerd, maar bij ons meer als hobby wordt
gedaan. 
Het gebruik van been is vrij onbekend geworden
door de opkomst van kunststof. 
In vroeger tijden werd het veel gebruikt voor
gebruiksvoorwerpen, zoals knopen, ringen,
garenwinders, messenheften en zo meer. 

De benen schaats is bekend, maar misschien
onbekend is dat een schaats een bepaald stuk
been is uit één stuk. Een paardenkaak werd
gebruikt voor de glijders onder een sleetje. Ook
al uit oude tijden, want op één van Breughel’s
schilderijen is daar een tafereel van geschilderd.
Nieuw zijn er niet veel benen voorwerpen meer
te koop, in antiek- en curiosazaken en op
markten is er nog wel wat te vinden. Te zien is
het nog wel in de musea en oudheidkamers.
Ook in Het Molenhuis hebben wij messen met
benen heften, uit het begin van de vorige eeuw.
Op de Romeinse afdeling in het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden liggen verschillende
voorwerpen, waarbij een paar fluiten, en vooral
ook sieraden. Benen haarspelden zijn nog steeds
bekend, maar die waren al heel vroeg in gebruik.
In Leiden zijn haarpinnen te zien uit de negende-
en tiende eeuw.
Nu worden meestal siervoorwerpen gemaakt, u
ziet het op de foto; sierlijk en apart.

Een kenner ziet het verschil wel, maar iemand
die er niet goed in thuis is, vergist zich met deze 
oude voorwerpen snel in ivoor en been. Beide
materialen verkleuren al naar gelang de leeftijd.
Maar de structuur van been is anders dan die
van ivoor. 
Er is maar weinig been geschikt om te bewerken,
en dan meestal nog voor kleine voorwerpen. 
Bot, of been dus, van runderen is groot, maar
veel delen zijn niet geschikt om te bewerken.
Van het dijbeen, de ribben en het schouderblad
zijn bepaalde stukken goed te gebruiken. Van een
mergpijp bijvoorbeeld kan heel goed een messen -

heft gemaakt worden. Platte, licht
gebogen stukken worden gehaald
uit de ribben maar van het
schouderblad kan alleen het
doorzichtige deel gebruikt
worden.
Het oude beensnijwerk werd
gedaan met speciale messen, nu
wordt gewerkt met zaagjes,
vijltjes, boortjes en schuurpapier.
Het is precisiewerk en men moet
het inzicht hebben van een
beeldhouwer.

Nieuwsgierig geworden? 
Pak de kans en kom op kijken op
5 april van 13.30 tot 15.30 uur. 
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Museumweekend 2008



Netjes gladgestreken; over strijkbouten
No-iron; een definitie hiervan is “niet gestreken
hoevende te worden” (Kramers’ Nederlands). 
Op een bepaald moment kwamen er kleding -
stukken in de handel met deze benaming,
overhemden onder andere. Dat was een uitkomst
voor de huisvrouw want de ‘strijk’ nam iedere
week toch weer een heleboel tijd in beslag.
Lang voor die uitvinding was er een ander
verschijnsel, de ontwikkeling van het elektrische
strijkijzer. Ook weer een tijdsbesparende uitvinding.
De ijzers, of bouten, die voor verwarmd moesten
worden, werden aan de kant gezet. Hoewel, er
zijn er veel te weinig aan de kant gezet, maar op
een hoop gegooid, weg met die troep! Jammer,
want er waren toch zulke bijzondere exemplaren
bij, die wij nu graag verzamelen en tentoonstellen. 
In Het Molenhuis hebben wij een kleine collectie,
waarvan wij er hier enkele noemen. 

Het eenvoudige ijzeren strijkijzer, meestal
een bout genoemd, dat verwarmd wordt op
een kachelplaat, is er in verschillende maten.
In het gebruik zijn er wel een paar nodig, want
die dingen koelen af tijdens het strijken en dan

moet er een ander warm en wel klaar staan
om snel door te kunnen werken.
Een ijzer dat ‘guillotine’ genoemd wordt
(afbeelding links) bevat een hete steen, die

verwisseld kan worden. De naam komt
van de schuif aan de achterkant, die de
opening voor de steen vrijmaakt. 
Houtskoolbouten
(hieronder) zijn heel

oud, dikwijls van
voor 1900. Deze grote, zware
apparaten werden meestal
gebruikt door kleermakers.
In de grote onderbak werd
hete houtskool gezet. Aan de
zijkanten van deze
bouten(ijzers) zijn stoomgaten
aangebracht (stoom afblazen) en aan 
de achterkant is dan nog
een opening voor een
blaasbalgje, waarmee het
vuur langer op
temperatuur gehouden
wordt. 
Deze ijzers zijn er ook
zonder gaten opzij, maar
die hebben dan een
‘schoorsteen’ bovenop 
als stoomgat.

Een bijzonder apparaat
is het ei-ijzer (hierboven). Een

verwarmd ei op een steel, van oorsprong
Frans. Daarmee worden moeilijk bereikbare
plaatsen behandeld, zoals pofmouwtjes. Als
surrogaatje voor dat ijzer, wordt wel eens een
bolle, verwarmde lepel gebruikt.

Dan nog onze trots, een plooimachine of ribbel -
plooier. Deze metalen apparaten stammen op z’n
vroegst uit het
midden van
de negen -
tiende
eeuw. 

De twee
geribbelde

rollen zijn hol, 
daar worden verwarmings staven in geplaatst. De
ribbels maken dan kleine plooitjes, zoals in de
neepjes- of mopsmutsen die in onze streek
vroeger werden gedragen. 
Er zijn natuurlijk varianten op deze modellen; er
zijn zelfs houten exemplaren geweest, van
Nederlandse oorsprong (die konden uiteraard
niet verhit worden).

Om onze verzameling aan te vullen, gaan onze
gedachten nog uit naar een plooischaar, een
corsage-ijzer, een gaufreerijzer voor kragen en
voor manchetten. Kortom, alle bijzondere
strijkijzers uit vroeger tijden.

Het
ijzer
van de
rechter
afbeelding
heeft een
gasaansluiting. 
Uit een latere periode
hebben wij er ook een
met een butagas -
aansluiting. Loodzware
elektra-ijzers staan ook in de collectie.

Inge van Eeden Petersman, foto’s Jaap van Dongen
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Museumstukken IV



Raadsverslagen
Het probleem werd onderwerp van gesprek in de
gemeenteraad. Dat blijkt uit de raadsverslagen:

“Vergadering van den Gemeenteraad van
Benthuizen, op Woensdag 25 maart 1025, des
voormiddags 10 uur.
Bij de rondvraag wordt door den heer Van der
Maas gevraagd of het geen overweging zou
verdienen dat de gemeente zich, hetzij door
aankoop, hetzij door onteigening, zich in het
bezit tracht te stellen van bouwgrond, teneinde
die weder bij kleine gedeelten te verkoopen
aan hen die woningen willen bouwen. 
Door gebrek aan bouwgrond zien verscheidene
ingezetenen zich verplicht onze gemeente te
verlaten, teneinde in een andere gemeente te
gaan bouwen, wat spreker niet in het belang
der gemeente acht.
De voorzitter antwoordt hierop dat het
verkrijgen van bouwgrond reeds een punt van
bespreking is geweest in de vergadering van
het bestuur van de bouwvereniging, waarvan
wij eerst het resultaat dienen af te wachten.”

In de raadsvergadering van 25 juni 1925 komt
een ander voorstel ter sprake; de bouw van een
garage voor de auto van de burgemeester. Het
raadslid Van der Heijden stelt voor om de sloot
voor de burgemeesterswoning te dempen. De
burgemeester kan dan zelf een autogarage
"stichten". Had dat dan te maken met sociale
woningbouw? Blijkbaar wel, volgens de notulen:

“De heer Van der Maas verklaart zich tegen het
voorstel, zolang er nog geen bouwgrond voor
het stichten van woningen door gemeente
beschikbaar is gesteld.”

Na veel heen en weer gepraat verzoekt de
burgemeester de indieners, Diephout c.s., - de
voorstanders van de garagebouw-, hun voorstel
in te trekken. De burgemeester vindt dat de
garage te grote offers van de gemeente vraagt.
Aan dat verzoek wordt voldaan.
De woningbouw wordt weer aangekaart in de
vergadering van 27 maart 1926. In het verslag staat:

“Ten derde wordt ter tafel gebracht een
schrijven van C. Havenaar te Delft en zeven
anderen, Dd. Februari 1926, behelzende
verzoek om te bevorderen dat in de gemeente
meerdere woningen worden gesticht om te
voorzien in den thans bestaande woningnood.
De voorzitter deelt mede dat deze zaak reeds
lang de aandacht heeft van Burgemeester en
Wethouders; dat het vorige jaar
onderhandelingen zijn geweest met den Heer
Beelaerts van Emmichoven over het aankopen
van bouwgrond voor dit doel, welke
onderhandelingen echter tot geen resultaat
hebben geleid, alsmede dat het al of niet
wenschelijke van onteigening naar bouwgrond
nog een punt van overweging bij het College
uitmaakt.
Naar aanleiding van een en ander stelt spreker
voor om op den ingeslagen weg voort te gaan
en overigens het voorgelezen schrijven voor
kennisgeving aan te nemen, wordt zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.”

In de vergadering van de gemeenteraad op
20 november 1926 wordt niet gesproken over de
woningbouw, maar men gaat wel akkoord met
de bouw van een garage voor de burgemeester.
Achter de schermen blijft men wel bezig met de
woningbouw.

Molenstraat.
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Het Molenkwartier; ‘de rooiepannenbuurt’
In het begin van de twintigste eeuw groeide het aantal inwoners van Benthuizen gestaag. Er ontstond
gebrek aan goede woningen, met name voor de arbeidersbevolking. 
In 1915-1918 waren de eerste woningen van de Woningbouw vereniging Algemeen Belang in het
Beelaertspark opgeleverd. Al snel bleek dat er toch nog behoefte aan meer woningen bestond. 
De bouwvereniging maakte weer uitbreidingsplannen, maar om die te realiseren was niet zo
eenvoudig. Men liet onder andere het oog vallen op een perceel dijk aan de oostkant van het dorp,
tegenover de molen. Om die grond te bestemmen als bouwgrond voor woningen was een ander
verhaal. Bovendien was er kort na de Eerste Wereldoorlog ook schaarste aan bouwmaterialen.



De barm
Algemeen Belang bereikt in 1926 overeen stemming
met de heer Beelaerts van Emmichoven over de
aankoop van bouwgrond, de eerder genoemde
dijk (barm), tegenover de molen. Het perceel was
in gebruik bij de landbouwer W.C. Diephout en
1.431 ha. groot. Die oppervlakte komt overeen
met een kavel dat in 1832 eigendom was van ene
Cornelis Blesgraaf.
Boven aan de dijk lag een slootje en onder in de
dijk lag er nog een. Beide slootjes zijn na verloop
van tijd gedempt. 
Oorspronkelijk was het weiland, maar het werd
ook wel beschikbaar gesteld voor andere
doeleinden. 
In 1923 werd het gebruikt als feestterrein voor de
viering van het vijfentwintigjarig jubileum van
koningin Wilhelmina. 
Op de plaats waar nu het huis van Snoep staat,
stond een muziektent, waar een fanfarekorps uit
Zoetermeer ter opluistering van de feestvreugde
een concert gaf. De feestgangers zongen naar
lieve lust. Het is wel zeker dat er ook wat te
drinken was; ene Arie V. en ene Piet IJ. liepen
arm-in-arm, ietwat wankelend en luid zingend
over het terrein, zo hoorden wij uit betrouwbare
bron.

De grond werd daarna, tot de verkoop voor de
woningbouw, onder andere gebruikt voor
sierteelt en tuinbouw. Jaap de Ruiter en Dirk
Zonneveld hebben dat een tijdje samen gedaan,
tot Dirk Zonneveld het risico van zelfstandig
ondernemer niet meer aandurfde. Hij had de
verantwoordelijkheid voor een gezin met kleine
kinderen en koos voor een vast inkomen.
Jaap de Ruiter had een gezin met grotere
kinderen, die medeverantwoordelijkheid
droegen, waardoor het risico werd gespreid.
Zoon Piet de Ruiter moest als schooljongen
helpen met bonen plukken. Dat bespaarde
loonkosten en gaf ondersteuning aan het
gezinsinkomen in het streven naar een
onafhankelijk bestaan.
Een deel van de aangekochte 1.431 ha. grond
werd doorverkocht aan een particulier. 

De nieuwe wijk
Tegenover de molen wordt een straat aangelegd
die recht naar beneden loopt. De straat krijgt de
naam Molenstraat, hoe zou het anders kunnen.   
Voor de ‘sociale woningbouw’ tot stand kwam
werd in 1927 op de kop van het wijkje een  huis
opgeleverd voor de familie Moerland, die uit
Zeeland naar Benthuizen kwam. Een vrijstaande
woning met een mansarde kap. 

Sinds 1960 is het eigendom van en in gebruik bij
Leen en Lien Snoep. Het is een ‘snoepje’ van een
huis met tuin langs de weg (zie foto in Turfjes
van december 2006).
Het bouwplan van Algemeen Belang start in 1928.
De gemeenteraad van Benthuizen leent het
benodigde geld daarvoor aan de vereniging. 

Het bestek en de bouw van tien woningen
Artikel 1 van het bestek zegt:

“Het werk zal bestaan in het bouwen van
5 blokken van 2 woningen, volgens teekening
en hierna volgende beschrijving, alles met
bijlevering van de daarvoor benoodigde
materialen.”

De woningen worden onder in de dijk gebouwd,
het is een hele klim om de Dorpsstraat te bereiken.
Een blok van twee huizen onder één kap komt
langs de Molenstraat te staan, de andere vier
blokken worden haaks op de nieuwe straat
gebouwd. De huizen krijgen een ‘achterom’, geen
voordeur. De kamers van de huizen die haaks op
de Molenstraat staan, kijken uit op de Dorpsstraat.
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Achterzijde van een molenkwartierhuis.



Over de afmetingen van de huizen staat in artikel
2 van het bestek:

“De blokken worden buitenwerksch lang 14,00
Meter en breed 6,00 Meter, de schuurtjes 3,50
Meter lang en breedte tesamen 4.36 Meter.
Verder kunnen alle maten van de teekening
worden genomen of zullen volgens nadere
opgave naar den eisch van het werk worden
vastgesteld.”

Het gaat te ver om het hele bestek hier over te
nemen, maar enkele artikelen zijn lezenswaardig.
Zo staat over ‘Metselwerken’ in artikel 3:

“Fundeeringen.
Na eenige gelijkmaking met zand op het
maaiveld, de fundatie’s te maken van beton,
voor de huizen bestaande uit een doorgaande
betonplaat groot voor ieder blok 96,50 M2 ter
dikte van 0,12 Meter. 
Deze plaat te wapenen met 0,09 c.M. betonijzer,
mazen wijd 0,20 Meter.”

In artikel 4 staat over de ‘Opstandmuren.’
“Voor de buitenmuren der huizen en de muren
der schuurtjes van miskleurige waalklinkers
zwaar 1/2 steen de trasramen te metselen hoog
0,60 Meter in sterke cementspecie, bestaande
uit 1 cement, 1/4 kalk en 3 zand, evenzoo voor
scheidingmuurtjes en de 1/2 steens binnen -
muren.”

Het bestek is voor hedendaagse vakmensen,
klussers en ‘leken’ reuze interessant. 
Zo geeft artikel 7 aan dat bij ieder blok twee
beerputten van cementbeton geplaatst worden en
bij ieder huis twee beerputjes van beton. Een
beerput was al een hele verbetering op de
vroegere voorzieningen zoals het tonnenstelsel en
het privaat boven de sloot. Maar die dingen
konden ondanks een overlooppijp toch nog wel
verstopt raken. De bouwvereniging gaf wel eens
opdracht aan een bedrijf om dat in orde te
maken, mar het kwam ook voor dat de bewoners
zelf maatregelen moesten
nemen. Ze stonden niet in de
rij om het aan te pakken en er
werd naar elkaar gewezen wie
schuld had aan de overlast. 
En verder: 

“De privaten worden
voorzien van een stank vrije
trechter, voormuurtje en
vlak aangeraseerd en
afgecement.”

Een plee dus zoals nog te 
zien is in het boenhok van 
Het Molenhuis.

Artikel 8 gaat over de dakbedekking en daarbij
komt de roepnaam van de wijk naar voren:
Rooiepannenbuurt.

“De dakvlakken te beleggen met 1ste soort
Rijnsche roode Fules de Nadpannen.”
Dakpannen met die naam zijn er nooit
geweest, dat is een fout in het bestek. De naam
is ‘Tuiles du Nord’ pannen.

Bijzonderheden in de binnenbetimmering 
(artikel 14) zijn:

“Tot opgang naar de zolders te leveren en te
stellen trappen volgens teekening van vr. 3
c.M. boomen en treden en 2 c.M. stootboorden,
voorzien van rond-geschaafde leuning op
houvasten en op zolder eenvoudig traphekje.
In de woonkamer een houten schoorsteen -
mantel ter inkoopwaarde van ƒ 7,50, de
keuken schoorsteen eenvoudig omtimmeren.”

Vervolgens worden de kasten voorzien van
legplanken, op de vloeren worden plinten
geplaatst en in de privaten komen brillen met
deksels en hoekplankjes.
Al het binnenhoutwerk wordt geverfd en de
woon- en slaapkamers worden behangen. De
bewoners mogen behang uitkiezen ter waarde
van ongeveer zestig cent per rol.

“Voor iedere kamer een rol behang met
bijpassende rand over te leveren.” 

De huizen werden ‘woonklaar’ opgeleverd.

Tenslotte de gunning;
artikel 24.

“De gunning
geschiedt aan hem,
wiens inschrijving
het aannemelijkst
voorkomt, zonder
verplichting den
laagsten inschrijver
te nemen, noch om
reden der gedane
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“keuze te geven en wordt bij te hooge
inschrijving niet gegund.
Gunning of niet gunning onder beding van
goedkeuring door Ged. Staten van Zuid-
Holland.
Aldus opgemaakt namens de Bouwvereeniging
“Algemeen Belang” te Benthuizen.
October 1926.   L. Dekker, ZEVENHUIZEN.”

Het bouwplan
werd in 1931
voortgezet met
nog drie blokken
van twee
woningen onder
één kap. Een blok
komt weer langs
de Molenstraat en
de andere twee
evenwijdig aan de
Dorpsstraat, maar
achter de eerst
gebouwde. Zo komt de huidige Molenstraat meer
in beeld: tegenover de molen naar beneden en dan
linksom. De straatnaam Barm is van later datum.

De keuken was wel voorzien van een schoorsteen,
maar niet van een aanrecht met gootsteen. De
kraan was in de schuur (buitenom dus). Daar
werd ook meestal gekookt (op petroleumstellen). 

De bewoners beschikten over een grote moestuin,
gemiddeld 100 tot 120 m2. Er woonden gezinnen
met wel twaalf kinderen. De opbrengst van de
tuin was een welkome aanvulling op de meestal
karige inkomsten.
Bij menig huis was een hok getimmerd voor de
'biek'. Het varken werd in de herfst geslacht en
voor een groot gedeelte van het jaar was het een
aanvulling op het voedselpakket.

Van 1931 tot 1947
Het stuk dijk langs de Dorpsstraat/Heerenwegh
richting ‘de hoek’, kreeg nog meer bebouwing.
Tot de boerderij van Van Gaalen kwamen
blokken 'middenstandswoningen' en enkele
vrijstaande huizen.
Een aantal van deze huizen is afgebroken en er is
nieuwbouw voor in de plaats gekomen.

Na de voltooiing van de acht woonblokken,
werden de overgebleven kavels in gebruik
genomen als grond voor de teelt van aardappelen
en groenten, met name in de oorlogsjaren.
Huurders waren Rien Blijleven, Siem Blijleven,
Piet Bregman en Cor van Driel.

De vrije toegang van de tuinen bracht ook risico’s
met zich mee, zoals Rien Blijleven moest ervaren.
Rien had zijn wintervoorraad aardappelen
‘ingepet’ (streektaal). Inpetten gaat als volgt: Je
gaat een stuk van de tuin egaliseren en stort de
aardappelen op een hoop. Afdekken met stro
voor bescherming tegen de vorst en ballasten met
grond uit een gegraven grep. Door die grep

wordt het
regenwater
afgevoerd zodat
de aardappelen
droog blijven en
niet gaan rotten.
Er was veel
honger in de
laatste oorlogs -
winter en op een
kwade ochtend
was de pet
verdwenen. 
De aardappelen

waren meegenomen door een strijder tegen de
honger.

Intussen stonden in de wijk twee betonnen
afvalbakken. Open bakken waar iedereen zijn
afval in kwijt kon. De vuilnisophalers, die Wim
Mets noemt in “Rondom de molen”, schepten die
bakken van tijd tot tijd leeg en brachten het afval
met een open wagen en paard naar de
stortplaats. Wat je noemt een ‘stinkwerk’. 

Uitbreiding en renovatie
In 1947 werd het Molenkwartier uitgebreid met
nog vier woningen (twee blokken). Twee ‘rijtjes’
huizen waren nu compleet. 
Er was nog meer ruimte en in 1951 mochten in de
Molenstraat weer zes woningen gebouwd worden.
De bebouwing liep evenwijdig aan de eerste en
tweede rij vooroorlogse woningen. Tenslotte
raakte de straat vol in 1953. Er kwamen nog vier
woningen bij, weer gebouwd in twee blokken.

Vanaf de eerste bebouwing in 1928 verzorgde de
bouwvereniging het dagelijkse, en ook wat
grootschalig onderhoud van het complex. 
Dat ging goed, tot in de jaren zeventig van de
vorige eeuw de woonwensen steeds hoger
werden. Dat leidde er toe dat werd besloten om
de woningen een grote verbeteringsoperatie te
laten ondergaan.
Na veel voorbereidend overleg werd het plan
uitgevoerd in twee fasen: Eerst de zestien
vooroorlogse woningen en als tweede de veertien
naoorlogse woningen.
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De geld -
middelen
hiervoor waren
zeer beperkt, er
was veel
inventiviteit
nodig bij de
planning en
uitvoering. 
Een enkel
voorbeeld: De
vooroorlogse
woningen
waren niet
gefundeerd op
heiwerk,
waardoor men
een knikker -
putje kon
maken in de
hoek van de
kamer, waar de
knikkers dan
vanzelf
inrolden.
De bewoners maakten (terecht) de aanmerking,
dat de soep over de rand van het bord liep. Zij
vonden dat dit toch niet hoorde in zo’n sterk
verbeterde en gemoderniseerde woning.
Na uitgebreid overleg tussen de bouwdirectie en
de bouwvereniging, viel het besluit om nieuwe
vloeren aan te brengen in de woonkamers. Dat
gaf een praktisch probleem, want wie zou de
taak op zich nemen om deze ingrijpende operatie
aan de bewoners over te brengen.
“Dat doe ik wel” zei Kees de Peinder (bestuurder
van Algemeen Belang), “maar dan moet de
aannemer (PvN) wel meegaan.” Aldus werd
besloten.
Kees was gewend om in rap tempo zijn waren te
verkopen en zo handelde hij ook bij de rondgang
langs zestien bewoners. Het resultaat was
verbijsterend en binnen een uur waren alle
bewoners ‘in’ voor het uit te voeren werk, waar
zij wel enige overlast van zouden hebben. 

De voortuinen in het midden van de woningen
aan de Dorpsstraat werden steeds natter. De
eerste reactie was: “Dat zal die veendijk wel zijn,
want die dijken deinzen wel vaker door.” Maar
het werd steeds erger dus er moest wel een
andere oorzaak zijn. 
Het bleek een breuk in de waterleiding te zijn,
die vrij eenvoudig te herstellen was. 
Van tijd tot tijd vernieuwing van het
waterleidingnet is dus geen overbodige luxe

(actueel in 2008). 
De gezinnen woonden tijdens de renovaties in
1979 en 1981 in andere woningen in het dorp. Na
terugkomst hadden sommigen zelfs een ander
adres. Het ‘straatje’ dat uitkijkt op de Dorpsstraat
kreeg een nieuwe naam; Barm (barm is een oud
woord voor berm). Er is nog een ‘achterom’, maar
de huizen hebben nu ook een voordeur. Een
gangetje met trapopgang kwam in de plaats van
de oudersslaapkamer en de huiskamer werd
groter. Nieuwe keukens, douches en andere
voorzieningen verhoogden het woongenot.
Wat bleef waren de grote moestuinen. 
Wat verdween waren de ‘rooie pannen’, die
waren te duur. Het zijn lelijke, blauwe
betonpannen geworden.

Als de nieuwbouw doorgaat, zal het wegvallen
van de vertrouwde omgeving voor velen een
gemis zijn. Het woningbouwplan uit de periode
1928 tot 1947 wordt historie want nieuw verschijnt!

Samenvatting: Inge van Eeden Petersman
Onderzoek: Piet van Noort

Met dank aan: 
Piet de Ruiter en anderen voor hun informatie.

Schriftelijke bronnen: 
Streekarchief Rijnlands Midden, Kadastrale Atlas van
Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen in Rijnland,
Woningbouw vereniging  Algemeen Belang 1912-1987.
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De Molenstraat is vol.
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Van de redactie
Het is een feestelijk jaar voor onze vereniging, wij
vieren het twintigjarig bestaan. Op verschillende
manieren gaan we daar aandacht aan besteden. 
Een ander feestelijk feit is dat ons blad niet meer
losbladig is. Toen wij in 1991 begonnen met vier
pagina’s, lag een ingebonden uitgave niet voor
de hand. Het is nu inmiddels een ‘Turf’ van
(meestal) zestien pagina’s geworden en dat leest
en bewaart prettiger als het wel ingebonden is.
Aan de bezitters van de originele (of andere)
opbergmappen is gedacht, want het blad is
voorzien van ‘oogjes’ om toch de mappen te
kunnen gebruiken. Wij zijn benieuwd naar uw
reacties!

Het Molenkwartier.

Bouwjaren:
1 1928
2 1931
3 1947
4 1951
5 1953

Op ons artikel over de
‘grubber’ (Museum -
stukken) in de laatste
Turfjes is een reactie
binnen gekomen. 
Het apparaat is
ongeveer twintig jaar
geleden meegebracht
uit Ierland, en daarna
bij ons terecht gekomen.
De eigenlijke naam is
scuffler. Volgens de
Ierse eigenaar is de
grubber ongeveer
honderd jaar oud. 
De grubber (scuffler)
heeft een mooie plaats
gekregen in een
boerderijtuin.

Aan dit nummer hebben twee ‘gastschrijvers’
meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor. Door deze
bijdragen wordt het beeld van het leven in
Benthuizen door de tijd heen duidelijk, en het
blijft bewaard voor het nageslacht. Foto’s laten
veel zien, maar het verhaal er achter brengt de
beelden tot leven.

Oud verdwijnt, nieuw verschijnt. 
Dit motto is voor ons aanleiding aandacht te
besteden aan het tussen 1928 en 1947 gerealiseerde
woningbouwplan van dertig woningen aan de
Barm. Er zijn vergevorderde plannen deze
woningen te slopen om plaats te maken voor
nieuwbouw. Met ons artikel hopen wij weer iets
vast te leggen over ‘oud Benthuizen’. 
Wij wensen u ook nu weer veel leesplezier.

MOLEN  DE HAAS        C.A.



Destijds woonde ik op Dorpsstraat 164, echt wat
je noemde een arbeiderswoning. Mijn ouders
huurden deze woning van Han Peterman
(oftewel Han van Eeden Petersman!). Voor
Benthuizense begrippen was dit een veel te lange
naam die dus werd afgekort.
We woonden in een blokje van vier huizen. Han
Peterman in een hoekhuis ‘aan de poort’. Aan de
andere kant woonde de familie Blijleven en in het
andere hoekhuis de familie Van der Vlies.
Deze huizen zijn jaren geleden afgebroken en nu
staan er hele mooie hoge huizen. Geen arbeiders -
woningen meer.
Het uitzicht is niet hetzelfde gebleven. Wij keken
toen uit op de boerderij van Van Staalduinen. Nu
zijn er enkele grote huizen gebouwd zodat dat
vrije uitzicht is verdwenen.
Naar links richting Dorpsstraat stond een rij
huizen waarvan het hoekhuis werd bewoond
door schipper Voorwinden. Daar aan de Dijk
lagen met regelmaat boten afgemeerd.
Naar links vond je de ophaalbrug waar je in de
zomer ging vissen naar
stekelbaarsjes! 
Recht tegenover de brug was
de smederij van Jan Voskamp.
Daar werden ook paarden
beslagen. Er waren wel eens
wilde taferelen want niet elk
paard was er van gecharmeerd
om in zo'n nauw poortje te
moeten gaan staan. In die tijd
reden de boeren wagens nog
op houten wielen met ijzeren
velgen eromheen. Van tijd tot
tijd moesten deze velgen
worden vervangen. Zij werden
roodgloeiend gemaakt in het
smidsvuur, om de houten velg
gelegd en vervolgens met veel
water overgoten om het ijzer
om de velg te laten krimpen.

1944: Wim Mets op de lagere school.

Daarnaast, richting molen was de boerderij van
Hannes Boogaards. Vrouw Boogaards, zoals je als
vrouw werd genoemd, karnde boter met een
voortdurende druppel aan haar neus... Je kon er
ook karnemelk kopen. Zij hadden één dochter,
Lena, die op latere leeftijd trouwde met Janus
Zegwaard, zo kon de boerderij blijven bestaan. 
Wat ik me van Jan Voskamp nog kan herinneren
is dat hij eenmaal per jaar, in januari, rekeningen
maakte. Hij moet dus in mijn ogen toch een
kapitaaltje hebben gehad.
Over de brug heeft Leen Korbijn, u leest straks
meer over hem, in de oorlog nog gymnastiek
gehad achter de huizen aan de Dijk. Hoofdzakelijk
balspelen. Leen zat op de openbare school.

Vorige week ontmoette ik Henk Bakker met
echtgenote, op de Pelgrimshoeve in Zoetermeer.
De Pelgrimshoeve is een stichting waar men
gebruikte goederen in ontvangst neemt en
verkoopt voor uitsluitend goede doelen. Mijn
vrouw en ik werken daar enkele dagen per week.
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Rondom de molen
Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik Inge van Eeden Petersman bij de
molen ontmoette. Molen ‘De Haas’ dus. We hadden elkaar jaren niet gezien en
beiden vonden we het prettig elkaar weer te zien. Maar laat ik me even
voorstellen! Mijn naam is Wim Mets, geboren en getogen in Benthuizen. Van
1935 tot 1959 heb ik bij de molen gewoond.
Enkele weken geleden belde ze mij op. Bij die ontmoeting heb ik mij laten
ontvallen dat ik bij bepaalde gelegenheden wel eens iets schreef. Zo heb ik
altijd genoten van de schrijftrant van Arie Schellingerhout. Het was niet alleen
sappig zoals hij schreef maar ook met grote deskundigheid! De vraag van Inge
was: “Wil jij iets schrijven over de omgeving waar je toen woonde?”



Van de molen herinner ik me dat in mijn kinder -
tijd alles nog in vol bedrijf was. Het maalwerk
bestond nog en werd naar de mening van Leen
aangedreven of door een dieselmotor of een
elektromotor, we weten het niet precies. Als het
koren geoogst was bleven er op de akkers altijd
korenaren liggen. Die werden opgeraapt, aren
lezen heet dat!
Als je een flinke hoeveelheid had bracht je dat
naar de molen om te laten malen. Er moest dan
minstens 10 kg. meel van komen anders was het
te weinig om aan te beginnen. Jaren na de
Tweede Wereldoorlog is de molen in zijn oude
luister hersteld.
De firma Bakker
beschikte over
enkele dors machines
die letterlijk de boer
op gingen om de
opgeslagen
korenschoven te
dorsen. Zelf heb ik
enkele school -
vakanties met
dorsen geholpen. 
Aan het eind van het
dorsritueel kwamen
de geperste
strobalen aanzeilen
die op maat moesten
worden afgeleverd.
Aan beide zijden van
die pers zal ik het
maar noemen, stond
een man of jongen in
dit geval om op een
bepaald moment een
ijzeren naald naar de
overkant te steken. ‘De andere kant’ stak door
een opening ijzerdraad naar jou terug en op die
manier werden er gelijke balen ‘geboren’. Er was
een ijzerdraad boven en een beneden. Aan beide
zijden werden dan letterlijk de eindjes aan elkaar
geknoopt en dan was de baal compleet. 
Het ging wel eens mis en dan werd zo'n naald
totaal verwrongen.
Blij waren de Bakkers daar niet mee, zij konden
aan het eind van de dag naar de smid, ja alweer
Van Eeden Petersman, om ze weer te verhitten en
recht te krijgen. 
Dit verhaal speelt zich een beetje af rondom de
molen. Als men sprak over “Au Bakker”,
betekende dat vader zelf. Ik herinner me nog, 
dat hij als hij kwaad werd dat hij een bijzonder
rood hoofd kreeg! Als ik het goed heb waren zijn
voorletters A.A. 

Tegenover de molen, jawel u raadt het al, de
Molenstraat. Toentertijd liep deze straat vrij steil
naar beneden. Nu is het een betrekkelijk smal
looppad geworden. Dat was voor ons als
kinderen geweldig om naar beneden te sleeën in
de winter. En winters waren het! Het leek wel of
je toen weken aaneen kon schaatsen en/of sleeën.
Misschien was het ook wel zo!
Daar in de Molenstraat stonden veel mooiere
huizen dan waar ik in woonde. Inderdaad van de
woningbouwvereniging Algemeen Belang. Naar
beneden direct links stond een vrij huis en dat was
voorzover ik me herinner van de familie Snoep.

Als kind keek je daar naar op: ‘Een eigen huis’.
Op dit moment staan de huizen aan de Barm leeg.

Ik vertelde dat Han Peterman aan de poort
woonde. In de poort woonde familie Havenaar.
Dat er nooit ongelukken zijn gebeurd is een
wonder. Hun toegangsdeur kwam uit in de
betrekkelijk smalle poort en wij fietsten er
gewoon langs. Ook Han Peterman, die een
bodedienst had van Benthuizen via de Weipoort
naar Leiden v.v., reed met paard en wagen door
die smalle poort. 
Kees Havenaar had nogal wat functies, waaronder
penningmeester van de kolenbond. Als je lid was
van die bond kwam Kees elke week langs om
geld op te halen. Op die manier kon je voor je
kolen sparen en ook kon je bij hem kolen
bestellen. 
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Nico Bakker bij de stro-pers op de boerderij van A. Qualm.



Ik herinner me dat Han Peterman en Kees
Havenaar de primeur hadden betreffende het
ophalen van vuilnis. Samen haalden ze de vuilnis
op in een platte wagen, uiteraard met paard ervoor!
Ik lees in de brochure Woningbouwvereniging
Algemeen Belang 1912 - 1987 dat in 1953 de
vereniging in het molenkwartier de gelukkige
bezitster werd van een moerasgebied dat tot
vuilnisstort diende! Ook moet er een vuilnis -
stortplaats in het Beelaertspark geweest zijn
achter het oude veilinggebouw. Welke stortplaats
er het eerst was weet ik niet. Wellicht zijn er nog
ouderen die het zich kunnen herinneren. Laat je
horen, zou ik zeggen.
In het voorste huis aan de poort, aan de Dorps -
straat, had Jan Vink (de Vink) een schoenmakers -
bedrijfje. Zijn knecht (tegenwoordig medewerker
natuurlijk) was Pleun Reeuwijk.

Mijn hele werkzame leven heb ik aan Nutricia
gewijd. Na de MULO begonnen als kantoorklerk
en na mijn diensttijd bij de Marine werd ik als
enige Nutriciaan gevraagd om de administratie
te automatiseren. Gegevens werden toen
vastgelegd in ponskaarten en vervolgens
gesorteerd en gecontroleerd. Het systeem heette
toen het hollerithsysteem (van IBM). Ik was toen
hoofdoperator.
Vanaf 1972 werd ik voorbereider van een groot
computersysteem. In 1986 werd het systeem
vervangen door pc's. Mijn baan kwam op de tocht.

‘Bode Peterman’
en zijn vrouw 
met paard en
bode wagen in 
de ‘poort’.

De toenmalige salarisadministrateur werd  op
65 jarige leeftijd ongeneeslijk ziek. Ik werd
gevraagd voor de salarisadministratie en jawel,
ook weer van handwerk naar automatisering.
Een zeer boeiende en tijdrovende klus! Toen alles
op de rails stond mocht ik in 1993 naar huis, ik
was toen 58 jaar. 
In september ben ik al weer 15 jaar thuis. Op
woensdagmorgen werk ik met enkele anderen in
het Nutricia Museum. Ook Leen Korbijn is daar
actief. Leen woonde vroeger naast bakker Van
der Heijden, midden in het dorp.    
Na de lagere school is hij naar de ambachtschool
gegaan, zo heette dat vroeger, en heeft een
prachtige carrière opgebouwd in de Technische
Dienst.
Wij praten nogal eens ‘Benthuizens’ met elkaar.
Enkele uitdrukkingen: “Een endje gunne kant
dutop” of “gunterwijd”. Het stukje wat u nu leest,
heb ik geschreven in samenspraak met Leen.

Dit is zo’n beetje mijn verhaal van ‘rondom de
molen’. Er zijn vast en zeker nog oudere
Benthuizenaren die ook veel herinneringen
hebben, maar de idee niet hebben dat ze een en
ander op papier kunnen krijgen. Ook al zijn het
losse flarden, er is altijd wel iemand die er een
verhaal van kan breien.
Met een hartelijke groet,

Wim Mets
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In de laatste oorlogsjaren 1944/45 werd het
dagelijks leven voor de mensen in de grote
steden in het westen steeds moeilijker. 
Door gebrek aan transport -de spoorwegen
staakten- raakten de kolen- en voedselvoorraden
uitgeput, de mensen leden kou en honger. 
In Den Haag was het bovendien gevaarlijk
geworden, sinds de Duitsers in het Haagse Bos
een V2 raket basis hadden aangelegd. Vaak
mislukte een lancering, dan viel de raket terug, of
in een woonwijk, met doden en verwoesting tot
gevolg. Ook waren er nogal eens gerichte
aanvallen vanuit Engelse vliegtuigen op Duitse
doelen in de stad en op de spoorlijn.
Om al die redenen vonden veel ouders het beter
om hun kinderen naar het platteland te laten
gaan, waar het veiliger leek en er nog genoeg
eten was. Ook mijn ouders namen die beslissing
voor hun vier kinderen. Dat moet moeilijk voor
ze geweest zijn, in die dagen wist je immers niet
of je elkaar nog terug zou
zien, de oorlog was nog in
volle gang. Later zou blijken
hoe wijs hun besluit was
geweest: Wij woonden
dichtbij het Haagse Bos en dat
zou niet goed aflopen....
Ik ging het eerste weg, omdat
ik vaak ziek was en
ondervoed raakte. Het adres
hadden mijn ouders via
vrienden, die familie waren
van dominee Bieshaar in
Benthuizen. Mijn zusjes en
broertje zouden een maand
later naar Friesland gaan.

Op een koude januari morgen,
met veel sneeuw, bracht mijn
vader mij op de fiets, met een
koffertje op de bagagedrager
en ik op de slingerende slee er
achter aan, naar Benthuizen.

Zo belandde ik, een stadskind van 11 jaar, in een
dorp waar ik nog nooit was geweest, bij mensen
die ik niet kende. En het ging meteen goed!
De bakkersfamilie Van der Bijl, die mij zo gastvrij
had opgenomen, was een groot, gezellig gezin,
een lieve vader en moeder met vijf kinderen:
Clasien, Geerlof, Arie, Joop en Jannie.
Naast hen woonden opa en opoe Van der Bijl en
tante Neeltje, die het postkantoor runde. 
Verder waren er nog twee interne bakkers -
knechten, overdag aangevuld met één extra en
nog een huishoudelijke hulp.
Voor al die mensen moest gezorgd, gekookt,
gewassen worden. Er was de bakkerij en de
winkel, het brood moest bezorgd, toen nog per
bakfiets.
Er werd in huize Van der Bijl vroeg opgestaan en
door iedereen hard gewerkt, er heerste bedrijvig -
heid en er was voor mij altijd wel iets nieuws te
zien of te beleven; alles anders dan bij ons thuis.

Vanaf de eerste dag waren
Jannie, de jongste van 13 jaar,
en ik altijd samen, zes
maanden lang!
Zij maakte me wegwijs in
huis en in het dorp, bekend
met haar vriendinnen en
andere kinderen. Ze liet me
nooit in de steek.
We deden karweitjes in huis,
aardappels schillen bijvoor -
beeld en dat waren er veel
voor al die mensen. Jannie
had het me geleerd. We deden
boodschappen of bezorgden
brood bij familie, we pasten
wel eens even op de winkel.
Dan mocht je mensen ‘op
hongertocht’ een boterham
geven. Elke dag sneed moeder
Van der Bijl een stapel, vaak
kregen die mensen een bord
eten.
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Dierbare herinneringen
1944 /1945
In dit blad geven wij graag het woord aan personen die niet meer in ons dorp wonen, maar daar wel
dierbare herinneringen aan hebben. 
Louk Attema-van Vliet uit Den Haag is er een van. Zij werd in de Tweede Wereldoorlog in het
gezin van bakker Van der Bijl in de Dorpsstraat opgenomen. Eerder heeft zij al iets geschreven over
die tijd in het boekje Benthuizen 1940 - 1945, in 1985 uitgegeven door de Historische Kring. Op de
pagina’s 39 en 40 staat haar verhaal “Hongerkind in Benthuizen”. 
Het boekje -en ook de herdruk daarvan- is al heel lang uitverkocht. In een meer uitgebreid verhaal
haalt Louk weer herinneringen op aan die tijd. 



We hoefden niet naar school, hadden veel tijd en
verzonnen van alles! We maakten een ‘huisje’ op
de meelzolder boven de oven, je voeten waren
altijd warm daar, we gingen schaatsen en later
fietsen, knapten een hoekje van de tuin op en
speelden in het hooi op de boerderij van één van
Jannie’s vriendinnen.
Op een keer klommen we in de oude, nu
gerestaureerde, molen naar boven. Jongens
haalden -om te plagen- de onderste ladder weg....
Kortom, een onbezorgd en avontuurlijk leventje.
De oorlog leek hier ver, je zag in Benthuizen
weinig Duitse soldaten en geen overvalwagens, er
was geen razzia zoals ik die bij ons thuis had
meegemaakt. Ik werd weer gezond en kwam goed
op gewicht. Zo af en toe werd ik op de grote
weegschaal in de bakkerij gezet!
Op een dag werd dat kalme leventje even verstoord.
Jannie en ik waren naar haar oom Jaap Spijker
gefietst, hij woonde op de molen in de polder. We
gingen brood wegbrengen en we zagen rookwolken
in de verte. ‘s Avonds was er een rode vuurgloed
aan de hemel: De branden na het vergissings -
bombardement op Den Haag, 3 maart 1945.

De volwassenen wisten het al, maar ik begreep pas
goed wat er was gebeurd toen mijn vader
- uitgeput als hij was - de volgende dag kwam
vertellen dat onze woonwijk, het Bezuidenhout
was getroffen, dat ook moeder nog leefde, maar
alles van ons weg was.... Mijn ouders logeerden
daarna tijdelijk in Voorburg en ik bleef gewoon bij
de familie Van der Bijl.
Het werd voorjaar en we gingen fietsen en slootje-
springen. Ook plukten we eens rode tulpen uit een
veld met gele; dachten wij de boer mee te helpen....
Eind april vonden de voedseldroppings plaats;
wat waren die vliegtuigen groot en dichtbij!
En toen kwam eindelijk de bevrijding, 5 mei 1945,
met feest en vreugdevuren; het einde van alle
narigheid. Mijn ouders vonden nieuwe woon -
ruimte en wilden hun gezin weer bij elkaar
hebben. En zo was ik eind juni 1945 weer terug in
de stad en op school. Dat moest wel wennen: In
Benthuizen was ik een echt buitenkind op
klompen geworden!  Ik had het zo fijn gehad.
Benthuizen lag nog, zonder nieuwbouwwijken,
rondom in de groene weilanden, met sloten en
vaarten, dijken en molens: Hollands polder -
landschap zoals het al eeuwen was geweest. 
Het begrip ‘Randstad’ bestond nog niet, niemand
had gehoord van horizonvervuiling of lucht -
verontreiniging, het water in de sloten was schoon
en helder.
Toen besefte ik dat nog niet, maar nu koester ik de
herinneringen aan die tijd en aan mijn verblijf bij
de familie Van der Bijl; ze behoren tot de mooiste
van mijn kinderjaren.

Louk Attema - van Vliet

6 november 1946: even terug in Benthuizen op de bruiloft van Clasien van
der Bijl en Dick Buitenhuis. Op de voorgrond Louk van Vliet en Dien Verheul.
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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
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