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Op 2 mei
Bezoek aan het Bisdom van
Vliet in Haastrecht.
Vooraf koffie met? in
Restaurant de IJsselborgh, na
het museumbezoek staat de
lunch klaar in het bovenstaande restaurant.
Maximaal
30 deelnemers.
Kosten € 20.p.p., inclusief de
lunch, maar
exclusief de
drankjes vooraf.
Bij gebrek aan
chauffeurs is er
een deelnamestop.

Dit blad verschijnt 3 x per jaar en is gratis voor
leden van de HKB.
De contributie bedraagt o10,25 per jaar.
Voor deze losbladige uitgave zijn opbergbanden
verkrijgbaar à o7,50 per stuk.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Redactiecommissie:
M. Pos (eindredactie)
J. van Dongen (fotoredactie)
M. v.d. Haven-Verweij
A. Bregman-de Groot
Vormgeving/prepress Twinzet Leidschendam.
Printwerk Van Kampen Reproservice Zoetermeer
Kopij voor het volgende Benthuizer Turfje
inleveren voor 1 augustus 2012.
Bestuur van de HKB:
M. Havenaar, voorzitter
M. Pos, secretaris
E.A. van Driel, 1e peningmeester
P.L. van Vliet, 2e peningmeester
R. van Daalhoff, lid
M. van der Haven-Verweij, lid
Oudheidkamer Het Molenhuis
(met Winkel van Sinkel)
Dorpsstraat 139, 2731 AN Benthuizen
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur.
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief
1e zaterdag van de maand.
- Afspraken voor groepsbezoeken
telefoon 079 331 37 05 (M. Pos).
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Op vrijdag 17 augustus 2012
Rondje Haarlemmermeer, kosten €45.- p.p. incl. vervoer
Deze dagtocht laat u het prachtige landschap van de
Haarlemmermeerpolder zien. Wij varen langs de plaatsen Lisse,
Hillegom, Haarlem, Lijnden, Schiphol, Aalsmeer, Leimuiden en
Kaagdorp. Tijdens de tocht serveren wij o.a. koffie met gebak
een uitgebreide lunch en in de middag een heerlijke borrel met
bittergarnituur. Kortom een geweldige dagtocht, ontspannend
en goed verzorgd.
Bij deze dagtocht blijven we op de boot, dus geen bezoek
onderweg aan een stad
• Vertrek 9.30 uur op de Zijldijk te Leiderdorp
• Terug 17.00 uur op de Zijldijk te Leiderdorp

Op 17 oktober 2012
Bezoek aan het Historisch Museum Voorschoten
• Archeologische vondsten van Voorschoten en omgeving.
• Zilverwerk van de zilverfabriek Kempen en Begeer.
• Aardewerk van Pieter Groeneveldt.
• Schilders uit Voorschoten en schilderijen van Voorschoten.
Koffie en de lunch in het Wapen van Voorschoten, maximaal
30 deelnemers, kosten nog niet bekend. Deelname aan de uitjes
van ‘Zwerven door de Regio’,
Historische Kring Benthuizen
is geheel voor eigen risico en
voor al deze uitjes geldt: eerst
opgeven, op mobiel
06-38513717 of 06-48115630
van Ries en Adri Havenaar,
daarna pas de betaling.
Adri en Ries Havenaar

Van het Bestuur
Wij kijken uit naar Koninginnedag. Dit is te zien aan
de voorkant van dit Turfje. Wie herinnert zich niet al
die feestelijke vlaggen in de dorpsstraat. Bijna
iedereen had vrij en groot en klein ging naar het
gemeentehuis voor de aubade. Verderop kunt u er van
alles over lezen. Maar op de Koninginnedag hopen wij
heel veel mensen bij de kraam van onze vereniging te
ontmoeten. Vorig jaar was deze mooi ingericht, maar
Miel Bregman is samen met Marcus hard aan het werk
geweest om het weer aantrekkelijk te maken.
Bovendien zijn vele leden al een beetje in de stemming
gebracht op de ledenvergadering van 23 maart jl..
Een prettige vergadering waar snel besluiten werden
genomen wat betreft het kiezen van de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuurslid. De heer Havenaar
kent u al langer als waarnemend voorzitter en de heer
Daalhoff gaat u beter leren kennen als hij langer in het
bestuur zit. Wij wensen hem een goede tijd toe. Verder
werd deze avond ingevuld door mevrouw Catherine
ter Laan, die een prachtige lezing hield over de vier
koninginnen. Knap hoe ze dit deed. Ook een
compliment naar die bestuursleden die ervoor zorgen
dat de avond zo boeiend wordt ingevuld.
Eind januari is de tentoonstelling over de burgerlijke
stand opgeruimd en is er intussen al een nieuwe
ingericht waar al heel veel mensen op afgekomen zijn.
Ook zijn wij blij dat er zoveel kinderen komen kijken.
Ja, menige jongensdroom is nu te zien bij die mooie
vliegtuigjes en raketten en nog meer ruimtevaart
voertuigen. Bijzonder knap om dit zo in elkaar te
zetten. Wanneer u dit Turfje leest zal de
tentoonstelling niet zo lang meer staan en wordt er
weer een ander onderwerp onder uw aandacht
gebracht. U merkt, steeds zijn vele vrijwilligers en het
bestuur hard aan het werk om allerlei mooie dingen
aan u te kunnen laten zien en ook allerlei activiteiten
aan het organiseren voor een gezellige ontmoeting.
Wij kijken ook terug op gezellige ontmoetingen rond
de kerst. Het was weer bijzonder goed verzorgd wat
betreft de koffie en al het lekkers en de Winkel van
Sinkel had ook een grote bijdrage om in kerstsfeer te
komen. Het bestuur was verrast door de bijzonder
grote opkomst met de nieuwjaarsbijeenkomst.

Elke stoel was bezet. Warm en gezellig! Fijn dat u zo’n
belangstelling toont. Ook het uitdelen van het boek
over ‘monumenten in Rijnwoude’ gaf vele momenten
van gezellige ontmoetingen. Een interessant boek.
Benthuizen heeft niet zoveel van die monumenten
maar er zijn wel veel boerderijen. In dit Turfje kunt u
over één van die boerderijen van alles lezen.

Rijksmonumenten in Benthuizen: de boerderij aan de Heerewegh 34 (1842),
de Hervormde Kerk (1796) plus toren (1640) en molen De Haas (1772).

En tot slot nog een vraag. Wie heeft tijd en gelegenheid
om mee te helpen aan de Anjercollecte? Een derde van
de opbrengst is voor de Historische Kring! Daar willen
we natuurlijk ons steentje aan bijdragen. Alvast bedankt.
Veel plezier bij het lezen van al die boeiende artikelen
in dit Turfje.
Marjolijn van der Haven - Verweij

Activiteiten in en rond Het Molenhuis
•
•
•
•
•

20
8
26
15
22

t/m 26 mei 2012
september 2012
mei 2012
december 2012
december 2012

Collecte Anjeractie.
Open Monumentendag.
Laatste dag van de tentoonstelling ‘Van Flyer tot Spaceshuttle’.
is Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel al in kerstsfeer.
Kerstinloop met gratis Koffie, Tulband, Anijsmelk en Gluwijn.

Nieuwe leden
Dhr. B. Korving uit Benthuizen
Dhr. R. van der Mast uit Benthuizen

Dhr. M.S. Dekker uit Benthuizen
Dhr. A. de Groot uit Poederoijen
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Piet van Noort
Op deze plaats staan we stil bij het overlijden van
ons lid Piet van Noort. Niet zomaar een lid, maar
een die vanaf het begin bij de vereniging betrokken
is geweest. Bij alle evenementen aanwezig, niet
alleen belangstellend, maar ook werkzaam.
Die werkzaamheid kwam naar voren bij de inrichting en
renovatie van Het Molenhuis in 1994. Met de weinige financiële
middelen die toen beschikbaar waren, heeft hij Wouda Harteveld,
de ‘motor’ van het gebeuren, met raad en daad terzijde gestaan.
Die werkzaamheden en adviezen gingen door tot de laatste
zaterdag, toen hij een praatje kwam maken in de koffiekamer.
In 2006 heeft hij zich echt kunnen uitleven in de tentoonstelling
Ambachtelijk timmerwerk, naar eigen idee en door hem alleen
opgezet. Zijn werk en hobby in één uiting. Maar laten we het
niet uitsluitend hebben over zijn werk. Samen met Martha nam
hij deel aan alle evenementen zoals excursies en
avondbijeenkomsten.
Nu is hij er niet meer, woensdag 11 april is hij overleden, ‘ín het
harnas’, zoals men dat noemt want ook toen was hij aan het werk.
We denken met waardering aan hem
terug en wensen Martha, Tini en
haar gezin veel sterkte toe in de
komende tijd.
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Burgemeester I.J.P. Keijzer
Terugblik van een burgemeester
Anneke Bregman-de Groot

Met het vertrek van burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen begon er een nieuw tijdperk
voor Benthuizen. De tijd van een klein besloten dorp verdween. Er kwam een andere burgemeester
met voor Benthuizen moderne ideeën. De heer I.J.P. Keijzer werd de nieuwe burgemeester. We
hadden hem niet alleen. We moesten hem ‘delen’ met buurgemeente Moerkapelle. Met zijn
drieëndertig jaar was hij toen de jongste burgemeester. De redactie was benieuwd naar de
herinneringen van de heer Keijzer. Hoe is zijn loopbaan verlopen en hoe kijkt hij terug op zijn tijd
in Benthuizen?
Van 1965 tot 1977 was de heer Keijzer burgemeester
van Benthuizen-Moerkapelle. Bijna veertig jaar is hij
burgemeester geweest. Hij was in negen! gemeenten
voorzitter van de gemeenteraad. Tot zijn pensionering
was hij burgemeester in vijf plaatsen. Na die periode
heeft hij nog in vier andere gemeenten waargenomen.
De heer Keijzer: “De functie waarnemend burgemeester had je vroeger (bijna) niet. Als er toen een
burgemeester vertrok, trad de loco-burgemeester als
zijn vervanger op. Dat is nu anders. Er zijn veel
mutaties in de politiek, dus raadsleden wisselen snel
en wethouders blijven minder lang. Dat betekent dat
er een waarnemer van buiten wordt gezocht. En dat
zijn dan heel vaak oud-burgemeesters.”
De heer Keijzer werd kort na zijn pensionering door
de commissaris van de Koningin gevraagd om
waarnemend burgemeester van Vught te worden. Dat
heeft hij tien maanden gedaan. Rond het jaar 2000
kreeg een collega-burgemeester van Aalburg
hartklachten. Dat betekende langdurig ziekteverlof.
Opnieuw werd Keijzer gevraagd als
waarnemer. De volgende post waar
hij voor gevraagd werd, was de
gemeente Ravenstein. Deze post heeft
de heer Keijzer bijna drie jaar
bemand. In die gemeente begeleidde
hij als waarnemend burgemeester het
proces rond de gemeentelijke
herindeling en samenwerking van die
gemeente met Oss. Als laatste
gemeente was de gemeente Zundert
aan de beurt. Keijzer: “Toen ik voor
deze post werd gevraagd heb ik tegen
de commissaris gezegd dat dit de
laatste gemeente zou worden. Ik vond
het welletjes. Al deed ik het met
enorm plezier. Ook daar verbleef ik
drie jaar.” Nu doet onze oudburgemeester nog advieswerkzaamheden. “Een beginnend
burgemeester coachen. Dat vind ik
aardig om nog te doen.”

Solliciteren
Als jong ambtenaar was I.J.P. Keijzer laatstelijk
werkzaam op het gemeentehuis van Berkel en
Rodenrijs. De burgemeester daar adviseerde mij om te
solliciteren als burgemeester. Keijzer: “Als de
Staatscourant arriveerde, zocht de burgemeester naar
een goede plaats waar ik dan zou moeten solliciteren.
Toen er een vacature was voor BenthuizenMoerkapelle vond hij dat ik daarop moest reageren. Ik
sputterde nog een beetje tegen, maar de burgemeester
vond die vacature geschikt voor mij. Zijn motivatie
kwam er op neer dat het belangrijk was om naast een
groeigemeente als Zoetermeer een stevig beleid neer te
zetten in de aangrenzende dorpen.”Zowel Benthuizen
als Moerkapelle had ongeveer 1.400 inwoners. Ook
kerkelijk leken ze op elkaar. Maar qua mentaliteit was
er wel verschil. Na overleg met zijn vrouw schreef
Keijzer een brief. “Toen had je nog twee mensen voor
één salaris,” glimlacht de burgemeester.
De installatie van burgemeester Keijzer in 1965.
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Audiëntie

Regionale contacten

“Ik heb gesolliciteerd en moest op audiëntie (zo heette
dat toen nog) bij de Commissaris van de Koningin,
mr. J. Klaasesz. Dan ontmoette je niet alleen de
commissaris, maar ook de griffier, de chef van het
Kabinet. Het waren halve examens.” Na afloop bleek
er een positief advies te zijn gegeven want in februari
1965 kreeg de heer Keijzer een uitnodiging om
Minister Toxopeus te bezoeken. Die benoemde
I.J.P. Keijzer tot burgemeester van Benthuizen en
Moerkapelle. Dergelijke bezoeken werden afgelegd in
jacquet. Burgemeester Keijzer: “Er was nog veel meer
decorum en stijl. De kamerbewaarder droeg smoking
en handschoenen. De Commissaris droeg bij officiële
gelegenheden nog een ambtskostuum. Toen
Commissaris Klaasesz in 1968 in Moerkapelle het
gemeentehuis kwam openen droeg hij dan ook zijn
ambtskostuum. Zijn kostuum met een witte
(tropen)broek stamde nog uit de tijd dat Klaasesz
gouverneur was op de Antillen. Wat de kinderen uit
het dorp de uitspraak ontlokten dat ‘de commissaris
zijn pyjamabroek nog aan had.’ Het ambtskostuum
van burgemeester Keijzer is te bewonderen in het
Marechausseemuseum te Buren. Burgemeester Keijzer
begon zijn burgemeesterscarrière met jacquet en hoge
hoed. Dat is in de jaren wel erg veranderd. Niet altijd
tot enthousiasme en instemming van onze oudburgervader overigens.

In de tijd dat de heer Keijzer burgemeester van
Benthuizen was, werd er op provinciaal niveau iedere
maand een bijeenkomst op het Plein in Den Haag
gehouden. Keijzer: “Ik zei altijd tegen de medebestuurders van Benthuizen dat deze bijeenkomsten
belangrijk waren voor het dorp. Dat we het daar konden
verdienen. Dat werd niet altijd begrepen. Een aantal
raadsleden zag het belang van deze ‘uitjes’ niet in. Maar
daar ontmoette ik alle ambtenaren die je bestuurlijk
nodig hebt als gemeente. Van de Commissaris van de
Koningin, de politie en brandweer, de collega’s uit de
provincie tot de ambtenaren van Volkhuisvesting. Juist
de contacten met die ambtenaren waren heel nuttig.
De woningnood was groot, ook in Benthuizen.”
Weet u trouwens dat onze oud-burgemeester
uitstekend motor kan rijden? “In mijn diensttijd bij de
Marechaussee geleerd,” aldus Keijzer, “Ik kreeg les
van wachtmeester Kreling. Hij leerde mij niet alleen de
verkeersregels, maar wij moesten ook liggen, staan en
andere kunsten kunnen uithalen op de motorfiets.”
Tijdens de militaire dienst werd de heer Keijzer
geplaatst in Harderwijk. Dat betekende veel oefeningen
in Duitsland. “Je leerde daar leiding geven, beslissingen
nemen en overzicht houden. Ik heb daar veel plezier
van gehad in mijn verdere carrière. Ook de kennis die
ik op deed op het gebied van de Wegenverkeerswet,
strafrecht en politie-organisaties waren waardevol.”

Ontvangst op de gemeentegrens door v.l.n.r. Mevr. De Goeje, Mevr. Keijzer, Burgemeester Keijzer, Piet van Gaalen en Gerrit Diephout.
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Juliana en Margriet
Toen de burgemeester
nog maar kort benoemd
was, kwam koningin
Juliana op bezoek.
Burgemeester Keijzer:
“Zoetermeer was
aangewezen als kerngemeente. En de
koningin wilde graag
meer weten over de
planologische opzet van
Zoetermeer en de
gevolgen voor
omringende gemeenten.”
Dat was de aanleiding
voor haar bezoek aan
ondermeer Benthuizen
en Moerkapelle. Even
Wethouder Dirk van Leeuwen.
daarvoor dat jaar werd
de verloving van prinses Margriet met Mr. Pieter van
Vollenhoven bekend gemaakt. Keijzer: “Secretaris
Runsink vatte het plan op om iets te doen met de
plaatselijke scholen in verband met die verloving. Er
kwam een aubade en omdat wij zo snel waren
kwamen de radio en televisie erop af. En ’s avonds bij
het journaal had Benthuizen de primeur.” In december
van datzelfde jaar kregen de gemeenten Benthuizen en
Moerkapelle een uitnodiging voor de receptie van de
prinses en haar verloofde. Met de voorzitters van de
Oranjeverenigingen van de beide dorpen en een aantal
leerlingen is de burgemeester toen naar Paleis
Soestdijk getogen om een cadeau aan te bieden.

Woningbouw
Er waren ook spannende momenten voor
de burgemeester. “Het was soms lastig om
de mensen te overtuigen dat groei noodzakelijk was. Om scholen en middenstand
in stand te houden heb je ontwikkeling
nodig. Een dorp dat stil staat loopt leeg.
Het ging mij ook om het gemeenschapsleven. Er was geen dorphuis, geen
voetbalveld en de Openbare school zat in
een oud afgekeurd gebouw. Je schaamde je
dat daar nog kinderen les kregen.” Om het
dorp te ontwikkelen werden er onder
leiding van de burgemeester veel huizen
gebouwd. “Die uitbreiding was ook
noodzakelijk om de woningnood in het
dorp het hoofd te kunnen bieden.
Pasgetrouwden woonden in bij hun ouders
en dat gaf veel spanningen in gezinnen of
ze woonden in ongeschikte woningen.”
In de Prins Clausstraat werden woningen
gebouwd voor de lieve som van ƒ 19.999.

Minister Bogaerts van volkshuisvesting had destijds
hiervoor het plan bedacht. Ook de ontwikkeling en
aanleg van de Omleidingsweg werd ter hand genomen.
Burgemeester Keijzer: “De provincie had geen geld, er
was toen ook al sprake van een economische dip,
maar de gemeente heeft toen het eerste gedeelte (tot
aan de Albert Schweitzerlaan) uit eigen zak
voorgeschoten. Deze weg zorgde ervoor dat de
mensen die in de ‘nieuwbouw’ woonden niet allemaal
van de Dorpsstraat gebruik behoefden te maken.” De
voortvarendheid van de burgemeester werd niet door
alle inwoners gewaardeerd. “Ik vind het wel jammer
dat niet begrepen werd dat Benthuizen zich moest
profileren voor de toekomst. Een aantal mensen wilde
graag alles houden zoals het was. En dat kan niet.”

Goede herinneringen

Toen de familie Keijzer in Benthuizen kwam wonen,
was hun zoon Hans twee en een half jaar. Een half jaar
later werd het gezin uitgebreid met een tweeling.
“Corrie Havenaar was onze hulp. We woonden in een
nieuwe bungalow in het Oranje Nassauplantsoen. Als
buren hadden we de familie Groenendijk, de
schoenmaker, heel aardige mensen. De dames Van den
Berg betekenden veel voor ons.” Met veel waardering
spreekt de burgemeester over wethouder D.(irk ) Van
Leeuwen. “Een zeer principiële man, ik had hem erg
hoog staan. Wij waardeerden elkaar zeer. Ook de
contacten met de wethouders Van der Eijk,
Van Gaalen en later Slootmaker waren prettig.”
Dieptepunten waren er ook tijdens zijn ambtsperiode.
“Het ongeluk van de twee kinderen aan de
Hoogeveenseweg vond ik een dieptepunt in mijn
loopbaan.” Hoogtepunten in zijn burgemeesterstijd
vond Keijzer de ontwikkelingen van het verenigingsleven en de sport. “De
In de laatste jaren als burgemeester.
bouw van een dorphuis en
de aanleg van de
sportvelden en
tennisbanen vond ik
belangrijk voor de jeugd.
Evenals de bouw van
solide woningen voor een
goed gezinsleven.” De
heer Keijzer kijkt met
waardering en dierbare
herinneringen terug op
zijn eerste burgemeestersplaatsen Benthuizen en
Moerkapelle. “Ik heb er
ontzettend veel geleerd,
daarbij geloof ik dat je
leven geen toeval is maar
wordt geleid.
Burgemeester zijn is een
prachtige baan!”
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Oude boerderijen in Benthuizen
door Marjolijn van der Haven - Verweij
Een hele oude boerderij is ‘Boerderij Tiendregt’, rond
1766 gebouwd. Deze boerderij staat langs de
Hoogeveenseweg. Beter bekend als ‘de boerderij van
Groen’.
Boerderij Tiendregt dateert uit 1766 en behoort tot één
van de oudste boerderijen in Benthuizen. De boerderij
is nog steeds bewoond en wel door de heer Pieter
Groen. Het huis en de stal zijn aan elkaar gebouwd,
het is opgetrokken uit gele ijsselsteen. Naast het huis
en stal staat ook een zomerhuis. De boerderij behoort
tot het type ‘Hollandse stal’.
Het voorste gedeelte van de boerderij, wat aan de weg
ligt, dient als woonhuis met hieraan vast de koeienstal. In 1956 is de boerderij grondig verbouwd. Het
woonhuis kreeg een andere indeling. De voordeur
verdween, voortaan was de hoofdingang aan de
westkant van het woonhuis. De opkamer werd er uit
gehaald. Er kwamen andere ramen, hierdoor
verdwenen ook de binnenluiken. Het zomerhuis werd
ook verbouwd en verloor haar oorspronkelijke functie.
Het werd een moderne bijkeuken met daarachter een
schuur. Het rietendak werd vervangen door een
pannendak. Voor die tijd (1956) was het een moderne
boerderij, maar die verbouwing is de oorzaak dat het
gebouw nooit een monument is geworden, ondanks
zijn hoge leeftijd.
Naast het huis en de stal was ook een wagenschuur
gebouwd. Achter de wagenschuur stonden drie
hooibergen. In 1955 zijn de drie hooibergen naar
achteren geplaatst en werd er een grote ‘tas’ gebouwd
(tas = schuur). Zeer modern voor die tijd. De tas
verbond de koeienstal met de wagenschuur; alles was
als het ware onder één kap. Aan de voorkant een hele
grote kanteldeur en achter ook hele grote deuren,
zodat er met machines en
tractoren makkelijk naar
binnen gereden kon worden
en de boer kon droog van
huis uit naar de paarden
lopen, want die zijn lange
tijd op de boerderij aanwezig
geweest. Het laatste paard is
pas in 1964 (vanwege
ouderdom!) weggegaan.
Zelden werd er bij de
gebroeders Groen op het
land het graan gedorst,
omdat men dit in de
wintertijd goed in de tas kon
doen, je stond hier immers
droog! Over stof moest je
dan niet te moeilijk doen.
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De boerderij is in bedrijf geweest tot het Bentwoud en
de golfbaan zijn gekomen. Het was een zogenaamd
gemengd bedrijf, d.w.z. er was vee aanwezig en er
werden ook landbouwproducten verbouwd. Zo
werden aardappelen, bieten, spruiten, graan en maïs
verbouwd. Dit werd altijd verzorgd door de
gebroeders Groen en hun personeel. Voor het
verbouwen van de landbouwproducten kwamen
gestadig de machines het werk overnemen, maar het
melken van de koeien is altijd met de hand gedaan.
Op de andere boerderij van de gebroeders Groen, die
in de Benthorn stond, werden de koeien wel met een
machine gemolken.
Vanaf 1766 is de boerderij bewoond door Arij van
Velde. Arij van Velde kwam uit de omgeving van
Vlaardingen. Hij was daar uitgekocht. Ook al had de
heer Van Velde de mogelijkheden om de boerderij te
kopen, hij mocht dit niet! De toenmalige wetgeving zei
dat er niet gekocht kon worden. En je moest ‘dreggen’
(=baggeren) voor je belasting (Tiende!), vandaar de
naam ‘Tiendregt’. De wet werd in de tijd van
Napoleon veranderd, rond 1800. Toen kon er wel
gekocht worden en de heer Maarten van Velde kocht
de boerderij en ook zo’n 45 ha. land. Omdat het zijn
eigendom was geworden werd hij ook niet meer
verplicht voor zijn belasting te dreggen
(Tiendbelasting). Toen is de naam van de boerderij
veranderd in ‘Tiendvrijland’. Maarten van Velde leefde
van 1780 tot 1842.
Ook hebben Arie Adrianus van Velde er gewoond
1839-1883 en Arie van Velde vanaf 1883 tot 1936.
Of de jaartallen helemaal juist zijn is niet helemaal na
te gaan.
Boerderij in 1935

De boerderij wordt ook genoemd als we de geschiedenis
lezen van dominee Ledeboer. Ds L.G.C. Ledeboer was
uit zijn ambt gezet. Hij kon toen niet meer gebruik
maken van de kerk om te preken, dus ging hij
noodgedwongen op verschillende plaatsen in
Benthuizen preken. O.a. ook op de ‘Tiendvrijland’
hoeve, zo kunnen we lezen.
Er wordt vermeld dat vanaf 1936 de familie Groen er
woont. Dit is niet helemaal juist, de boerderij werd wel
door de familie Groen gebruikt, maar het huis is ook
door andere families bewoond. Een familie Qualm
heeft er gewoond. Zij zijn er in de oorlogsjaren 1942/43
gekomen en zijn in 1950 vertrokken naar Hoofddorp.
Daarna heeft de familie Bult er gewoond. Zij kwamen
van oorsprong uit Drente. Daar zijn ze na een aantal
jaren ook weer naar teruggegaan. Vervolgens heeft de
boerderij een paar jaar leeg gestaan en is daarna
verbouwd. Toen de verbouwing klaar was is Arie
Groen, getrouwd met Cornelia Bos, daar gaan wonen.
En hun zoon Pieter woont nog steeds op de boerderij.
Een aantal jaren geleden werd met de aanleg van de
golfbaan begonnen en kwam een stuk geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog weer naar boven. In mei
1940 werd Rotterdam zwaar gebombardeerd en zijn er
ook bommen terecht gekomen in het land achter de
boerderij. Of de bommenwerper het genoeg vond voor
Rotterdam en de rest maar ergens neergooide of dat

hij daar de bedoeling mee gehad heeft van, “jullie
kunnen ze ook krijgen,” dat weten we niet. Een aantal
van die bommen zijn er wel na verloop van tijd
opgeruimd maar één moet daar nog liggen. “Ga je
golfen op de grond waar ergens een bom ligt?”*
De boerderij is nu in verval geraakt. De wagenschuur
is ingestort, de tas zwaar gehavend en ook het woonhuis
en de stal zien er bouwvallig uit. De gebouwen zijn
niet meer in functie als boerderij en een paar jaar
geleden namen enkele uilen hun toevlucht om daar te
nestelen. Of deze gebouwen ooit nog eens als woning
zullen worden opgeknapt en gebruikt, of geheel
vervangen worden, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Boven: schilderij van de boerderij en onder: de boerderij anno 2012.

* De schrijfster van dit verhaal heeft niet kunnen achterhalen of
de bom toen alsnog weggehaald is.
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Spruitkoolplanten
Marcus Pos
Toen ik op zoek was naar artikelen over Benthuizen,
kwam ik het onderstaande artikel tegen in het Leidsch
Dagblad. Dit deed mij direct terugdenken aan de
oorlogsjaren (1943-44); de tijd dat ik met de hand
spruitkoolplanten moest aangeven. Mijn grootvader
Piet Bregman teelde spruiten, in halfteeltbouw, op het
land van Jan Qualm.
Ik ging dan niet naar school, want je kon vrij vragen
om de spruitkoolplanten te helpen poten. ’s Morgens
om zes uur moest ik aanwezig zijn. Ik ging tot
achteraan het pad, dat naar de Benthorn ging, links
lag het stuk land waar de planten gepoot moesten
worden.
Het begon meteen al met moeilijkheden, want de boer
had geen strepen getrokken om de spruitkool langs te
poten. Je wilde natuurlijk in een rechte lijn poten. Wie
nu eigenlijk die strepen moest trekken was
onduidelijk. Er waren in de halfteeltbouw geen
duidelijke regels over. Maar mijn grootvader zei dat
de boer dit hoorde te doen. Er waren geen strepen
dus… steeds een lange pootlijn verzetten!
Ik vond het heel erg koud om op het land te werken;
op dat moment heb ik mijzelf beloofd later nooit bij
een boer te gaan werken… destijds hielp ik mijn
grootvader!
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Grootvader Bregman was soms
een beetje driftig. Ik moest de
planten in zijn hand ‘slaan’, dan
kon hij voelen dat de volgende
gepoot kon worden. En aangezien
dat niet altijd helemaal goed ging,
botste het wel eens.
Rond negen uur gingen we brood
eten en koude koffie drinken. Om
twaalf uur gingen we naar huis
(warm eten) en om één uur
begonnen we weer tot ’s avonds
zes uur. Het waren veel planten
die op zo’n dag gepoot werden. Ik
kan mij niet herinneren hoeveel het
er waren, maar zeker geen 4.000
zoals in het krantenartikel vermeld
staat (en dan per uur!!).
Foto boven: landbouwer Jan Paul.
Middelste foto: Dirk Zonneveld.
Daaronder: Jaap Dorst.
Onder: plantpoter met jeugdige aangever.

4.000 Spruitkoolplanten per uur in de grond
Dat de landbouwers in Benthuizen niet stil zitten en
met de tijd mee weten te gaan, hebben we vorige
week kunnen ervaren, toen ter bestrijding van
ongedierte besloten werd de gehele Zuidpolder per
vliegtuig te doen bespuiten. Dit was al echt
Amerikaans maar dat er in Benthuizen nu ook nog een
spruitkoolplantende robot te zien zou zijn, die per uur
niet minder dan 4.000 planten in de grond zet en
bovendien nog bij elk plantje een kwart liter giet,
overtrof onze verwachtingen.
Wij hebben niet geaarzeld, om van de uitnodiging van
de landbouwer Jan Paul in de Dorpstraat alhier, op
diens bedrijf deze wonderlijke machine te komen zien
werken, gevolg te geven.
Rustig getrokken door een 36 PK sterke traktor, die
bestuurd werd door de 15 jarige Leen Paul, schoot de
machine over en door de zware poldergrond op
regelmatige afstanden een koolplant met een kwart
liter water in de grond plaatsend, terwijl twee schuin
staande wielen zorgden voor het weer sluiten van de
grond om het plantje. Vier man, onder wie de
eigenaar van deze geheimzinnige machine de heer
L. Hoogerbrugge uit Waddinxveen, leggen de 40 stuks
koolplanten op een soort van Jacobsladder tussen
klemmen, terwijl Hoogerbrugge als laatste van de vier
controleert of de planten wel goed liggen, juist
voordat zij met een zwaai naar beneden gaan, de
grond in.

Uit een grote bak wordt telkens automatisch een kwart
liter water bij de wortel van de plant gevoegd,
waardoor de wortels direct kunnen aanslaan.
Grootste voordeel boven met de hand poten zit hem
volgens de deskundige hierin, dat elk plantje direct bij
de wortel water krijgt, vooral nu de droogte zo lang
blijft aanhouden. Het natmaken van met de hand
gepote koolplanten is een ontzaglijk werk en bovendien wordt dan de bovenlaag van water voorzien,
waardoor er direct z.g. ‘kwade’ grond ontstaat, dit is
de harde bovenlaag van de teelgrond. Met deze
machine kan 1100 roe per dag beplant worden dat is
ruim 1,5 ha.
Dat er voor deze machine, die voor de eerste maal in
deze constructie in Benthuizen werkt, grote belangstelling bestond bleek overduidelijk. Reeds in de
morgenuren was de wethouder, de heer Van der Eijk,
de machine komen bezichtigen, terwijl verschillende
landbouwers eens een kijkje kwamen nemen.
Uit ons onderhoud bleek ook nog, dat dit soort
teeltbouw de benaming heeft van halfteeltbouw, dat
wil zeggen de boer geeft zijn grond en betaalt mee aan
de planten, terwijl in dit geval door de telers
D. Zonneveld en Jac. Dorst de arbeid geleverd wordt
en ook aan de planten betaald wordt. Aan het eind
van het jaar worden de ontvangsten gedeeld.
Het artikel ‘4000 Spruitkoolplanten per uur in de grond’ is overgenomen uit het Leidsch Dagblad van 27 mei 1952.

Plantpoters ‘met de hand’, v.l.n.r. Kees Bij de Vaate, Arie Bregman, onbekend, Jaap Leenderse en Pau Bremmer Cz.
Op de voorgrond enkele plantaangevers: de kinderen Bregman.
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Herinneringen aan Koninginnedag
Anneke Bregman-de Groot

‘Zingen als daklijsters’
Als u dit ‘Turfje’ leest, is het 30 april. Het foto-archief van de Historische Kring bevat heel wat foto’s
van de vieringen van Koninginnedag. Foto’s van de Dorpsstraat getooid met vlaggen. Foto’s waarop
kinderen zaklopen, koekhappen en foto’s waarop schoolkinderen het Wilhelmus zingen tijdens de
aubade voor het gemeentehuis. Wist u dat er al een aubade was in 1935? Op deze pagina’s een
collage van Koninginnedagfoto’s uit de Benthuizer geschiedenis. Wie weet herkent u zich op deze
opnamen.
De redactie van de Benthuizer Turfjes ging langs bij
mevrouw A.M.A. Bregman-Mets. Wat kan zij zich nog
herinneren van de Koninginnedag in haar jeugd?
Mevrouw (Annie) Bregman (zij heette toen nog Annie
Mets): “Al weken van te voren oefenden we Vaderlandse liederen. Naast het Wilhelmus werd een aantal
liederen gezongen uit de bundel ‘Kun je nog zingen,
zing dan mee’. Het beroemde lied van Piet Hein met
zijn zilvervloot mocht niet ontbreken evenals de
blauwgeruite kiel van Michiel de Ruijter die ten
gehore werd gebracht.”
Het huis van Burgemeester Verheul staat links vooraan. Voor dat huis
werden toen de aubades (ochtendhulde met muziek) gehouden.
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Aubade
Hoewel het huis van de burgemeester in Benthuizen
geen bordes had, werd er wel een aubade gehouden.
Annie: “Burgemeester Verheul was burgemeester toen
ik in de jaren dertig van de vorige eeuw op de lagere
school zat. Op Koninginnedag liepen we in de rij naar
het huis van de burgemeester. Daar stonden we ook de
hele tijd netjes per klas in de rij. De juffrouw gaf de maat
aan als we zongen.” Het huis van de burgemeester
stond aan de Dorpsstraat. Alle kinderen droegen iets
van oranje, een strikje, bloem of een breed lint, een
zogenaamde sjerp. Annie: “Ik had een grote oranje sjerp
om.” Die sjerp heeft ze nog, inmiddels meer dan
tachtig jaar oud.

april 2012 • BENTHUIZER TURFJES • 13

Reep als beloning
Op de vraag of iedereen
meezong antwoordde Annie:
“Nou en of! Want na afloop
kreeg ieder kind een reep
chocolade. Dat was in de
crisistijd van de jaren dertig
een geweldige traktatie. Welk
kind kreeg er nou zomaar
een reep! Dus we zongen als
daklijsters.” De repen
chocolade kwamen van
bakkerij Van de Bijl. Toen een
bekende bakker in het dorp.
Of er verder wat gedaan
werd, kan Annie zich niet
meer herinneren. “Ik geloof
het niet. De Oranjevereniging
werd pas na de Tweede
Wereldoorlog opgericht. Voor
die tijd werd er volgens mij
alleen gezongen.”
Burgemeester Verheul was
een echte burgervader.
Annie: “Ik kwam nog wel
eens bij de burgemeester in
huis. Als zijn kleindochter
kwam logeren, werd aan

De liedbundel ‘Kun je nog
zingen, zing dan mee’
verscheen voor het eerst
in 1906. Het liedboek
werd samengesteld door
Jan Veldkamp (1868-1946) en Klaas de
Boer (1865-1943).
De bundel bleef lange tijd populair en
werd de hele twintigste eeuw herdrukt, in
1986 verscheen de 41e druk. In datzelfde
jaar verscheen de jubileumuitgave van
‘Kun je nog zingen, zing dan mee’, die tot
heden (2012), ruim honderd jaar na de
eerste publicatie, nog steeds verkrijgbaar
is. In de tweede helft van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw
ontstonden nieuwe ideeën over muziekonderwijs, onder meer vanuit de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Muziekonderwijs zou waarden en normen
moeten bijbrengen, de jeugd opvoeden en
beschaving verspreiden. En jongeren
zouden zo liederen met kwalitatief goede
teksten en melodieën gaan zingen in plaats
van (onbeschaafde) straatliederen.

14 • BENTHUIZER TURFJES • april 2012

moeder Mets gevraagd of Annie
met Corrie mocht spelen. Dan
speelden we gezellig bij de
burgemeester in de kamer.”
Foto boven: zaklopen tot je erbij neerviel.
Onder: met (oranje) sjerp naar de aubade.

Zwerven in de regio
19 oktober 2011 Oudewater
Na deze inleiding liet Gerben ons de mogelijkheden
van dit orgel beluisteren. Niet iedereen was daar van
gediend, want tijdens het ‘concert’ werd toch door een
aantal dames de laatste roddels doorgenomen.
Na het grote orgel gingen we naar het koororgel.
Het orgel dat we zagen is een Engels orgel en komt uit
een kerkje in St. Aubin op het eiland Jersey. Het is
daar vakkundig afgebroken, er zijn veel foto’s van
gemaakt, zodat goed te zien is waar alle onderdelen
vandaan komen. Het is verscheept en iemand in
Drenthe is de aan- en verkoper geweest. Het is daar
bekeken en vervolgens met Henk Maayen uit
Hekendorp opgehaald. De blaasbalg en de windlade
zijn voor restauratie
naar orgelbouwer Ide
Boogaard gegaan. Deze
zal ook de
eindafwerking doen
voor wat betreft de
intonatie. De rest is
allemaal naar
Oudewater gekomen en
het merendeel stond in
eerste instantie allemaal
links vóórin de kerk. En
daarna is Cor van
Butselaar begonnen met
restaureren. In etappes
zijn er al heel wat
onderdelen in de tot
werkplaats uitgeroepen
garage van Cor door
zijn handen gegaan.
Restaureren van kapotte
houten onderdelen,
afbranden, schuren en
verven. Schoonmaken
en nakijken van alle (ca.1400) mechanische
Een bezoek aan de kerk was ons eerste doel. We
werden opgevangen door de koster, de heer Jan Sieben onderdelen. De kast van het zwelwerk voorzien van
een nieuwe achterwand met deuren. Het pijpwerk
en de organist Gerben Mourik. Gerben begon te
(689 stuks!) schoonblazen en waar nodig deuken
vertellen over de historie van het orgel. In 1840 werd
het orgel door Kam en Van der Meulen opgeleverd. In uittikken. Elke keer als er een vrachtje klaar is, rijdt
Van Ingen weer met z’n aanhanger voor en wordt het
1895 werd het orgel door Bakker en Timmenga
gerestaureerd voor ƒ 340,00. Na deze restauratie heeft naar de kerk gebracht en een nieuwe lading
opgehaald.
het orgel zonder ingrijpende herstellingen dienst
gedaan tot 1960. In verband met de restauratie van de Interessante vondsten doe je dan: bij het kaalschuren
kerk (1960-1967) werd het orgel geheel gedemonteerd. kwam een ivoren plaatje tevoorschijn met het jaartal
1862 en de naam van de bouwer: E. Wadsworth.
De kast werd twee meter achteruit geplaatst, dit was
Gerben was laaiend enthousiast en heeft ook dit orgel
mogelijk omdat de windvoorziening die zich eerst
laten horen. Na afloop van de demonstratie werd de
achter het orgel bevond, nu in de toren is geplaatst.
In 1995 is het orgel voor het laatst gerestaureerd door kast van het orgel geopend en konden de deelnemers
het inwendige van het orgel bewonderen.
de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden.
Het was weer als vanouds. Iedereen stond op het
molenplein de laatste nieuwtjes door te nemen. De
Historische Kring Benthuizen had namelijk op
19 oktober een tocht naar Oudewater georganiseerd.
Het vertrek met de auto’s ging voorspoedig. Want,
wat nog nooit gebeurd was, iedereen was op tijd. We
kwamen daarom voor de geplande tijd in Oudewater
aan. De auto’s mochten we van de koster op het
kerkplein parkeren. Van daar liepen we naar
restaurant ’t Backertje voor de koffie met taart. Ook
daar waren we te vroeg, maar klant is koning, dus we
konden toch naar binnen. Koffie goed, gebak goed,
wat wil je nog meer.
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die heet namelijk geelbuik
lunch. Niemand wist op dat
moment waar deze naam
vandaan kwam. Daar
kwamen we later achter toen
we in het Touwmuseum
waren. In het verleden
draaide het leven in
Oudewater om hennep en
touw. De boeren
verbouwden op hun zwaar
bemeste en drassige akkertjes
vezelhennep. De lijndraaiers
liepen over hun spinpaden
langs de vestingwallen. Om
de eerste draad te spinnen
bonden zij een bundel gele
hennepvezels voor hun buik.
Zo zijn de inwoners van
Oudewater aan de bijnaam
‘Geelbuiken’ gekomen. De
naam van de lunch was dus
eigenlijk wel passend. In het
museum kregen we eerst een
film te zien over de historie
van het touw slaan. Dat was
een goede basis voor de rest
van het museum en de
praktijkoefening. We konden
namelijk op een kleine
lijnbaan een touw maken.
Niet om een schip aan te
meren maar meer een
springtouw. We hebben nog
even wat rondgeneusd in het
museumwinkeltje en zijn
daarna de auto’s gaan
opzoeken.
Eind van de middag waren
we weer thuis.

De koster heeft ons toen nog het één
en ander verteld over de grafzerken
in de kerk. Waarvan sommige met
wapens zijn versierd. Hij vertelde
dat bij vorige restauraties
verscheidene daarvan zijn vernield.
Men onderkende indertijd de
historische waarde van deze
gedenkstenen niet. Zo was er een
steen voor een deel onder een pilaar
gemetseld. Van verscheidene
families
die nog in Oudewater wonen, zien
we de namen op de stenen vermeld.
Tot slot gingen we nog bij het
carillon langs, dat in de kerk stond
opgesteld. Ries was de gelukkige die
het carillon met een hamer mocht
bespelen.
Inmiddels begon het tijd te worden
voor de lunch. Deze was weer bij
’t Backertje. Wat bij ’t Backertje
opviel was de naam van de lunch,
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