
21e jaargang BENTHUIZER TURFJES december 2012

In dit nummer:

Jaap Bregman, een markante Benthuizenaar
Successen van schaatsenrijder Arie van den Berg
Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk
Uit (varen) met de HKB
Kerstfeest op de zondagsschool

Wensen uit de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw. �
�

�
�



17 oktober 2012
Daar gingen we weer, om negen uur verzamelen bij Het Molenhuis
en met meer dan twintig HKB-ers naar het Historisch Museum
Voorschoten. Jammer genoeg was het een beetje regenachtig dus
geen weer om het mooie historische centrum daar op het gemak
te bekijken. De ontvangst in het museum liet het druilerige weer
vergeten, we kwamen in een mooie ruimte om koffie te drinken.
De voorzitter van de stichting die het museum exploiteert, hield
een interessante inleiding over zijn vereniging, hoe het museum
ontstaan is en over de tentoonstelling waar wij naar kwamen
kijken. Die ging over Voorschoten, met name over de buiten -
plaatsen waarvan er in vroeger tijden veel waren in die omgeving.
Welgestelde mensen, veelal uit de adelstand, kwamen uit de
steden naar het groen op het platteland, in de omgeving van
stad en strand. Zij bouwden daar prachtige huizen en kastelen,
omringd door parken en soms zelfs met aanhorende boerderijen.
Enkele daarvan zijn nog intact, waarvan kasteel Duivenvoorde
wel het meest bekend is. Andere huizen die er nu nog staan,
hebben een andere bestemming gekregen maar aan de buitenkant,
soms ook binnen straalt de grootse allure er nog van af.
De tentoonstelling bevat prachtige foto’s en andere afbeeldingen,
waaronder enkele schilderijen van die buitenplaatsen.
Interessant zijn ook de bouwtekeningen en de ontwerpen van de
tuinen en parken. Het jaar 2012 en de Open Monumentendag in
september hebben als thema ‘Buitenplaatsen’ en ‘Groen van
Toen’. De samenstellers van deze tentoonstelling hebben daar op
deze manier een prachtige aansluiting mee gevonden. Ook staan
er voorwerpen uitgestald, afkomstig van de buitenplaatsen en
gebruikt in het rijke leven van die dagen. We noemen voorwerpen
die bij de jachtpartijen hoorden, serviesgoed, kleding en
zilverwerk met enkele stukken van de bekende fabriek van
Kempen en Begeer. Kortom, het was een geslaagde excursie.

Wij hebben het
uitje afgesloten
met een lunch
in restaurant
Cronesteijn, aan
de Vliet bij de
Lammenschans -
brug in Leiden.
En nu komt het
eruit: dit was de
laatste trip van

de serie die Adri en Ries de afgelopen vijf jaar tot ieders tevreden-
heid verzorgden. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat we nooit
meer met elkaar op stap gaan maar tot heden heeft niemand zich
nog aangemeld om deze taak over te nemen. Laten we dan maar
hopen dat ons leiders echtpaar incidenteel nog eens iets op touw
zet, wij gaan wel mee.

Adri en Ries, hartelijk dank voor wat jullie voor ons gedaan hebben.

2 •  BENTHUIZER TURFJES  •  december 2012

Colofon

Benthuizer Turfjes ISSN 1569-058X

Uitgave van de Historische Kring Benthuizen (HKB)
Postbus 33 – 2730 AA Benthuizen
Website: www.historischekringbenthuizen.nl
E-mail: HKBENTHUIZEN@HETNET.NL

Bankrekening Rabo nr. 307.25.64.13
ING nr. 212.65.49

Opgericht 1 februari 1988.
Statutair vastgelegd bij notariële akte 
op 22 december 1988.
Inschrijvingsnummer V-447628 in het Verenigings-
register van de Kamer van Koophandel.

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 Twinzet Leidschendam.

Kopij voor het volgende Benthuizer Turfje
inleveren voor 15 maart 2013.

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, algemeen adjunct 
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,
- Winkel van Sinkel ook woensdagmiddag 

van 13.30-16.30 uur.
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief

1e zaterdag van de maand.
- Afspraken voor groepsbezoeken 

telefoon 079 331 37 05 (M. Pos).

Zwerven in de regio
Inge van Eeden Petersman



Dit is het laatste Turfje van het jaar 2012. Een jaar waar
het bestuur dankbaar op terug kijkt. Alles lukte op
tijd: er werden originele ideeën uitgewerkt en Rob
Daalhoff kwam het bestuur versterken.
Op 19 oktober is er een lezing over de Grebbelinie
geweest. Het bestuur heeft hier veel positieve reacties
op gekregen: leuk, interessant; mooi, geweldig, hebben
we gehoord. Degene die de lezing gegeven heeft, de
heer Jaap van der Pol, heeft er zelf ook van genoten en
vond u een fijn publiek. Uw vragen en uw interesse
hebben grote indruk op hem gemaakt. Het feit dat er
behoorlijk veel mensen waren, deed hem goed.

Ideeën worden niet alleen door het bestuur
aangedragen. Ook de vele vrijwilligers, die zich op
allerlei terreinen inzetten, komt de nodige eer toe. Zo is
er hard gewerkt om weer een nieuwe tentoon stelling te
houden. Vanaf 7 december is er de tentoon stelling over
‘de kunst van de basisschool kinderen van de School
met de Bijbel’. Zij hebben tijdens hun lessen creatieve
vakken, die gegeven worden door Conny Daalhoff (de
vrouw van Rob), hele mooie dingen gemaakt. Behalve
tekenen of schilderen zijn er vele technieken gebruikt.
Fantastisch dat jongeren hun werk willen tonen op een
plek, waar bijna alleen maar wordt gesproken over
dingen en gebeurtenissen, die geweest zijn.

Het Molenhuis zal in het weekend voor kerstfeest
weer helemaal in kerstsfeer zijn. Iedereen wordt van
harte uitgenodigd om te komen kijken en vergeet niet,
er zijn heerlijke versnaperingen. Daar zijn de dames,
die daar altijd voor zorgen, zeer goed in! Ook is er 
dan in de winkel van sinkel weer veel aanbod wat
gebruikt kan worden voor kerst. Vanaf 10.00 uur
’s morgens is iedereen al welkom. Mis het niet!

In het nieuwe jaar – 2013 – zal op 11 januari de nieuw-
jaarsreceptie gehouden worden. Bij deze bent u van
harte uitgenodigd. Het belooft een hele mooie avond
te worden. Er wordt hard gewerkt aan de invulling.
De receptie is in het gebouw De Bron, naast de
Hervormde Kerk. Het jaar 2013 zal voor de
Historische Kring heel bijzonder zijn en
daarom ook voor u, leden. Dan bestaat de
vereniging alweer 25 jaar. Ik hoor een
aantal van u zeggen, ‘al zo lang?’ 
Het lijkt nog niet eens zo lang
geleden dat Benthuizen een omslag
maakte en oog kreeg om oude
vertrouwde dingen te bewaren.
Niet alleen als herinnering, maar
ook voor de nieuwe generatie.
Vroeg of laat gaat iedereen op zoek
naar zijn of haar wortels. 
Je kan niet dankbaar genoeg zijn, 
dat er toen mensen waren, die de
vereniging gestart zijn en dat, 
iedereen die dit wil, allerlei
gegevens uit het archief van de
vereniging kan opvragen. 
Denk alleen al aan het enorme
fotobestand! Of gewoon op
zaterdag middag even naar het
Molenhuis gaan. U begrijpt,
daar gaan we veel aandacht 
aan schenken.

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en met dit Turfje opnieuw 
heel veel leesplezier.
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Van het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij

Activiteiten in en rond Het Molenhuis (2012)
22 december 2012 Kerstinloop in het Molenhuis met gratis Koffie, 

Tulband, Anijsmelk en Glühwein.
11 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie met PowerPoint presentatie: 

1970 Benthuizen Sportgemeente.

Nieuwe leden
Dhr. A.C. Switsar uit Zoetermeer
Dhr. J van Tienen uit Zoetermeer
Mevr. H. van der Knijff - Voorwinden uit Moerkapelle
Dhr. H.J. de Keijzer uit Benthuizen
Mevr. H. Smit - Korbijn uit Zoetermeer
Dhr. J. van der Kooij uit Benthuizen



Jaap was de enige zoon van Pieter en Klazina. Hij
werd dan ook heel beschermd opgevoed. Na zijn
schooljaren werd Jaap groenteman. Hij laadde een
bakfiets vol met groenten (veel kwam van zijn vaders
groentetuin) en ook fruit was erbij. Hiermee ging hij
op pad in Benthuizen en omgeving. Het fruit werd
meestal ingekocht via de firma Slootweg, die naar
veilingen reed met bomen en planten en als retour -
handel o.a. fruit voor Jaap meebracht.

Deze handel duurde tot de oorlog. In de oorlog was
hiervoor geen mogelijkheid meer. Jaap ging toen
ander werk doen. Hij verhuurde zich bij de boeren om
mee te helpen, vooral als er extra handen gebruikt
konden worden, zoals in de oogsttijd, maar ook in de
poottijd en zaaitijd. In die jaren deden de boeren bijna
alles nog met de hand! Maar al leek de handel
helemaal aan de kant, Jaap wist nog goed te ruilen en
te onderhandelen voor eten. Dit had zijn moeder hard
nodig, want bij de moeder van Jaap zaten vele gasten
aan tafel gedurende de oorlogsjaren.
In de oorlog ontmoette Jaap ook zijn grote liefde. Hij is
daarvoor niet ver op pad gegaan. Hij werd verliefd op
zijn buurmeisje Jansje Tuijl en is op 22 maart 1945 met
haar getrouwd. Omdat de woningen zeer schaars
waren, ging het paar inwonen bij de moeder van de
bruid. Jaap en Jansje kregen samen vijf kinderen:

Pieter, Jacoba, Klazina, Arie en Tanja. Zijn leven was
één en al bedrijvigheid en in alles wat hij ondernam
stond zijn Jansje hem terzijde.
De oorlog was gelukkig in mei teneinde en hier en
daar werd meteen met de wederopbouw begonnen. In
Benthuizen bouwde Kees van Eck als eerste een nieuw
huis na de oorlog, wat Jaap heel goed uitkwam. Van
Eck woonde nl. in een grote autobus. Ons moeilijk
meer voor te stellen nu we huizen met kamers van 6

tot 8 meter lengte hebben. Maar in die tijd
kwam dat nog vaak voor, er was een
enorm gebrek aan woningen. Eerst had
Nederland een crisistijd gekend en meteen
erna begon de oorlog. Het gebrek aan
huizen en nog zo heel veel andere dingen
was heel groot. Daarom werden oude
bussen en trams ook omgebouwd om in te
wonen
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Jaap Bregman, een markante Benthuizenaar
Marjolijn van der Haven - Verweij

Het is voor mij erg leuk over deze man te schrijven. Bij hem heb ik namelijk mijn geld verdiend om een fiets
te kunnen kopen om mee naar de mulo te fietsen.

Jacob Bregman      Zoon van Pieter Bregman en Klazina Karelse.  
Hij werd geboren op 1 april 1919. 
In het Beelaertspark te Benthuizen.

Op de linkerfoto van enige jaren voor de oorlog:
het rond 1915 gebouwde geboortehuis van Jaap in het
Beelaertspark.

Foto hieronder:
Jaap begon zijn loopbaan als groenteman. Op de foto een
goed gevulde groentekar met veel koopwaar uit ‘eigen’
(van zijn vader) tuin.
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Het was heel bijzonder dat er
meteen na de oorlog zo’n
prachtig nieuw huis werd
gebouwd. Overigens een goed
entree voor Benthuizen, want het
stond aan de rand van het dorp.
En bovendien… Jaap zag zijn
kans om een eigen woning te
realiseren! Hij kocht de bus van
meneer Van Eck en huurde een
stuk grond van slager Buijs. 
Dit stuk grond lag langs de vaart.
Om precies te zijn achter het
fietsenbedrijf van Janssen, waar
nog twee bedrijven gevestigd
waren. Op dit stuk grond werd
de bus geplaatst en Jaap had met
zijn Jans een eigen ‘huis’. Tot de
jaren zestig hebben zij daar met
hun kinderen gewoond.

Jaap pakte na de oorlog ook een
nieuwe business op. Hij werd
agent van het dagblad Trouw. Dit
sloeg goed aan, want in die tijd
werd de krant volop gelezen. Er was immers nog
amper radio. De krant bracht al het nieuws. Maar
dagblad Trouw had één nadeel: het was een ochtend -
krant en dat was niet gunstig voor de vele arbeiders
van Benthuizen, want wie had er nu tijd om
’s morgens de krant te lezen?! Toen de Nieuwe
Leidsche Courant kwam, werd dit ‘de krant’ voor
Benthuizen. Jaap werd ook daar de agent voor. De
schooljeugd bezorgde de krant en verdiende daar hun
spaargeld (zakgeld) mee. Ook ik bezorgde een aantal
jaren deze krant. De Nieuwe Leidsche Courant bevatte
niet alleen het nieuws van de stad Leiden, het was
tevens een krant waar regionale nieuwtjes in te lezen
waren. Ook deze kans liet Jaap zich niet ontglippen en
hij werd correspondent voor deze krant wat betreft het
nieuws van Benthuizen. Zijn neef Marcus, die in
Leiden op school ging, bracht de kopij van Jaap voor
schooltijd op het kantoor van de krant.
Jaap leefde niet alleen om te werken en geld te
verdienen. Hij had een bredere interesse. Hij was
gelovig opgevoed en daar ging hij zich later meer en
meer in verdiepen, door allerlei lezingen van de
predikanten van zijn kerk te gaan beluisteren. Deze
predikanten schreven boeken en die ging Jaap ook
verkopen. Later werd dat verder uitgebreid door
daarnaast boeken van andere christelijke schrijvers en
schrijfsters te verkopen. De interesse van vele mensen
werd breder en er was volop vraag naar boeken, die
daardoor goed werden verkocht. Ook de opkomst van
tijdschriften liet Jaap niet zomaar voorbij gaan. Hij
nam daarvan de verspreiding op zich.

Dat verspreiden ging Jaaps hele
leven beheersen want hij werd
postbode. Een baan die heel goed
in zijn drukke bestaan paste. In
de vroege morgen ging Jaap met
zijn collega postbodes naar
Zoetermeer. Daar arriveerde de
post en werd dan gesorteerd.
Elke dag weer een heel karwei.
Er was nog amper telefoon -
verkeer, de post was het
belangrijkste communicatie -
middel. Op de terugweg naar
Benthuizen werd meteen de post
bij de bewoners van de
Zegwaartse weg bezorgd. Deze
mensen hadden zodoende altijd
vroeg de post. De bewoners van
Gelderswoude daarentegen weer
niet, want voordat zij de post
kregen was het meestal middag.
Niet onbelangrijk is het om te
vertellen dat Jaap ook de omroeper
van Benthuizen was. Als er een
nood slachting was, dan ging Jaap

op zijn fiets van het ene eind van het dorp naar het
andere en vaak ook tot ver bij de Hoogeveenseweg,
om dit nieuws aan iedereen door te geven. Het was
belangrijk dat iedereen dit zo snel mogelijk wist. Een
noodslachting was nooit gepland en er waren geen
koelvoorzieningen in het slacht huisje. Hoe eerder het
vlees verkocht was hoe beter! Het vlees was dan
goedkoper en daarom aantrekkelijk om een stukje
extra te kopen. Als dit mogelijk was natuurlijk, want
in die tijd was kopen wat je wilt nog niet gebruikelijk.
’s Avonds deed Jaap weer ander werk, want er werd
niet alleen gewoond in de bus aan de vaart!

We hebben allemaal wel gehoord van de strenge
winter van 1946-1947. De vaart was stijf bevroren en er
werd volop geschaatst. Jaap greep zijn kans meteen.
Hij had niet voor niets een schuurtje getimmerd naast
zijn ‘bushuis’. Vanuit die schuur ging hij de bekende
‘koek en zopie’-handel beginnen op het ijs. Hij maakte
een kraampje waar de mensen even konden rusten en
wat konden drinken en eten. De plaatselijke
kruidenier Jan Verheul zorgde voor de punch, die Jaap
dan daar kon verkopen. De “horeca-bedrijvigheid”
van Jaap was geboren, want zodra de winter voorbij
was en de temperatuur weer omhoog ging, startte hij
met de verkoop van schepijs en ging op pad met een
ijskar om de bolletjes ijs overal aan de man te brengen.
Hij kocht dat ijs in Zoetermeer bij de weduwe Heijne.
Een hele onderneming in die tijd, want wie had er een
vrieskast? En koelelementen werden nog niet
elektrisch op de juiste temperatuur gehouden.

Jaap en Jansje, niet lang na hun trouwen.



Jaren later ging bakker Bijl ook ijs maken en vanaf dat
moment haalde Jaap daar zijn ijs voor de verkoop.
De schuur, tegen het ‘bushuis’ aangebouwd, was
allang niet meer alleen schuur.
Ondernemend als Jaap was, begon hij met
het bakken van patat en andere snacks.
Menig Benthuizenaar wist de weg te vinden
naar de ‘snackbar’. Een unicum, want in de
wijde omgeving kwam dit amper voor. En
zeker niet in dorpjes zoals Benthuizen. Waar
was toen een snackbar! Het was ook een
sociale voorziening, want jeugd, maar ook
ouderen, die even uit huis wilden, konden
daar naar toe. Zijn snackbar werd een
begrip. Het bedrijf werd nog meer uitgebreid
toen het gezin een woning kreeg in de Graaf
van Bloisstraat. Het ‘bushuis’ werd
verbouwd tot een soort cafetaria. Er werden
zitjes gemaakt etc. Een leuk plekje om wat te
eten en te drinken.
Maar gaat het de één goed, dan zint dat soms
de ander niet. Wat precies de oorzaak was
weten we niet, maar op een dag maakten de
buren van Jaap en Jans bezwaar tegen de
exploitatie van de snackbar. Deze moest weg.
En is er wrevel met buren, dan kun je maar

beter maatregelen nemen. Dat zag Jaap wel in en hij
ging daarom naar de burgemeester, met het verzoek
een andere plek voor zijn snackbar te vinden. 
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Feest in de bus!

Postbodes, waarvan drie uit Benthuizen. Staand, tweede van links, Jaap Bregman,
daarnaast Henk Blijleven en dan Janus Bregman.



Daar is Jaap vaak om geweest!!! Want of de burge -
meester het niet zo eens was met het houden van de
snackbar of dat het een andere oorzaak had, één ding
werd wel duidelijk, Jaap kon nergens anders heen met
zijn bedrijf. Het liep zelfs zo hoog op dat de burge -
meester hem naar Venus wenste met zijn snackbar.
Jaap zou Jaap niet zijn om zich hierbij neer te leggen,
dus ging hij zelf op zoek. En kon hij uiteindelijk een
stukje grond huren van de firma Groen en Bregman,
om daar zijn bedrijf te vestigen. Dit was achter de
Dorpsstraat. Nu is daar het bungalowpark De
Koninginnehof te vinden.
Het bedrijf werd verplaatst, nog mooier gemaakt en
Benthuizen had een fraaie snackbar met de
toepasselijke naam ‘Anti Venus’. De snackbar heeft op
die plek nog jaren gedraaid. Van daaruit verzorgde
Jaap bij evenementen zoals Koninginnedag een tent,
waar men allerlei snacks kon kopen en in de winter
was hij op het ijs te vinden.
Wanneer er in de jaren zeventig plannen gemaakt
worden voor winkelcentrum ‘De Korf’, ziet Jaap een
nieuwe kans om meer centraal gevestigd te zijn, want
intussen was de snackbar ook wel aan vervanging toe.
Hij huurde een paar ‘korfjes’ en opende daar een
prachtige nieuwe snackbar waar zijn ‘grote’ dochters
Coby en Sina volop de scepter gingen zwaaien. Vandaar
dat deze snackbar de naam ‘La Cosi’ kreeg. Onder
deze naam heeft de snackbar nog velen jaren bestaan.
Wanneer echter de gezinswerkzaamheden van de beide
dochters te veel worden, doet Jaap zijn bedrijf over
aan een andere ondernemer, die de snackbar voortzet.
Intussen was het verspreiden van kranten, tijd schriften
en boeken gestopt. De handel in boeken was al eerder
opgehouden, want de meeste mensen gingen liever
naar een boekwinkel, om daar te kiezen uit de veel
grotere verscheidenheid aan boeken.

Ook de postbode-baan is op een dag gestopt en Jaap
ging aan de slag bij de Siemens-fabriek. Dit lijkt dan op
het eerste gezicht gewoon een feit. Punt. Op naar de
volgende episode uit zijn leven. Maar Jaap zou Jaap niet
zijn, als hij ook aan deze baan niet een bijzondere
invulling had gegeven. Hij kende zijn dorp tot en met
en wist ook waar soms (grote) problemen waren. Hij liet
dat niet zomaar passeren en dacht mee of hij een
helpende hand kon bieden. Als een gezin een was -
machine nodig had en er was niet voldoende geld om
een machine te kopen, dan keek Jaap rond op de fabriek
of er soms een machine was, die een kras of een ander
klein mankement had en daarom niet meer in een
winkel verkocht kon worden. Dan ging hij aan het
onderhandelen en het resultaat was menig keer zo, dat
hij gezinnen aan een goedkope wasmachine kon helpen.
Jaap, de man met een groot hart, die heel veel mensen
uit de brand geholpen heeft.
Na een aantal jaren ging Jaap tobben met zijn
gezondheid en werd hij afgekeurd voor zijn werk bij
Siemens. Hij is het toen, wat betreft lichamelijke
arbeid, rustiger aan gaan doen. 
Gelukkig had Jaap de goede jaren niet zomaar voorbij
laten gaan. Zo had hij een huis gekocht in België. Daar
werden vakanties doorgebracht. En… een handeltje in
huizen op- en verkopen opgezet. België, goedkopere
huizen, dus waarom dit niet onder de aandacht gebracht.
Jaap heeft daar menig huis gekocht en weer verkocht.
Zeker is het ook heel interessant en leuk om te
vertellen dat Jaap altijd een grote liefde voor fietsen
heeft gehad, vooral racefietsen! Al voor de oorlog
kende de stad Rijswijk een wielerbaan. En wie was
daar van tijd tot tijd te vinden… Jaap! Hij genoot van
de baanwedstrijden met de speciale racefietsen. Geen
wonder dat hij later een zoon had, die heel goed kon
fietsen en daar een grote partij in mee ging trappen.

Piet stond stevig op de pedalen
en vader Jaap begeleidde hem
om hogerop te komen.
En zijn liefde voor deze sport
hield hij niet alleen voor zich,
hij liet iedereen graag mee -
delen in de vreugde. Zo orga -
niseerde hij fiets wedstrijden in
Benthuizen. En zelfs een keer
een bromfiets wedstrijd. Dat
kon toen nog gewoon op de
Slootweg.

Jaap Bregman, een man die
historie gemaakt heeft in
Benthuizen. Zijn leven
eindigde in 1992.
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Snackbar Anti-Venus, op het terrein van
de firma Groen & Bregman.
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In 1993 heeft A. Schellingerhout al eens geschreven
over de behaalde overwinningen van Arie van den
Berg. Voor de Historische Kring kreeg hij toen van de
kleindochter nog tastbare herinneringen mee. Onder
andere een luciferdoosje met daarop een afbeelding
van Van den Berg en een paar schaatsen. Deze zijn nog
steeds in bezit van de Historische Kring. 

Arie van den Berg werd in 25 februari 1852 in
Benthuizen geboren. Op negentienjarige leeftijd won
hij zijn eerste wedstrijd in Zoetermeer. Alle jaren dat
Arie mee deed aan de schaatswedstrijd in Zoetermeer
werd hij eerste! Tweeëntwintig winters lang!
Hoewel er geen trainingsfaciliteiten waren voor
hardrijders zorgde Arie goed voor zichzelf. In het boek

‘Schaatsenrijden’, geschreven door mr. Johan
van Buttingha Wichers, staat dat Van den Berg
zich aan het begin van de winter ging “spenen
van alles en zich goed voedde, zich nergens aan
te buiten gaat en zich geheel onthoudt van
spiritualiën”. Van Buttingha Wichers kende Van
den Berg goed want hij begeleidde samen met
Baron de Salis twee jaar achtereen een aantal
geselecteerde Nederlandse schaatsenrijders,
waaronder Arie van den Berg, naar de
internationale wedstrijden in Hamburg. In deze
selectie zat Arie van den Berg als de enige
Hollandse rijder tussen allemaal Friezen.

Krantenbericht
Van den Berg stond bekend als een vriendelijke
man. De beroemde Pim Mulier beschrijft Arie
van den Berg in zijn boek ‘Wintersport’. Hij
heeft het over het ‘eenvoudige en vriendelijke
karakter’ van Van den Berg.
Het oudst gevonden krantenbericht over Arie
van den Berg dateert van 1879. Toen werd op
maandag 27 januari op de Witten Singel in
Leiden door de Studenten-IJsclub een
hardrijderij op schaatsen gehouden. Er waren
prachtige prijzen te winnen. De eerste prijs was
een gouden horloge ter waarde van honderd
gulden. De tweede prijs was een zilveren
horloge (waarde 50 gulden) en de derde
prijswinnaar kreeg een premie van 25 gulden.

Successen van schaatsenrijder Arie van den Berg,
‘de sterke schaatsenrijder van Benthuizen’
Anneke Bregman - de Groot

Van de heer A.J. van den Ouweelen kreeg de Historische Kring een boek aangeboden. Daarin zijn
alle wedstrijden van onze beroemde dorpsgenoot verzameld. De redactie vond het een goed idee om
u in de winteruitgave van de Turfjes kennis te laten maken met de ‘Sven Kramer’ van Benthuizen.
Misschien geeft deze korte impressie over de schaats carrière van Arie van den Berg, inspiratie bij
de jeugd, zodat we over een aantal jaar een nieuwe wedstrijd schaatser op kunnen nemen in de
geschiedenis van Benthuizen.

Op deze foto, uit het boek Van de heer A.J. van den Ouweelen,
zien we Arie van den Berg poserend in de karakteristieke start -
positie om een wedstrijd te beginnen. Prachtig zoals vroeger
fotografen de omgeving aanpasten. Je zou toch denken dat Arie
hier echt op het ijs staat?
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Arie van den Berg werd met J. Immerzeel uit Warmond
derde en zij kregen toen ieder de helft van de premie.
Schaatser Van den Berg bleef niet alleen dicht bij huis.
Overal waar wedstrijden gereden werden, duikt zijn
naam op. In het Zeeuws Christelijk Historisch blad
‘Het Zuiden’ staat zijn naam genoemd bij een
wedstrijd die gereden werd op 29 januari op de
‘plassen onder Kralingen’ bij Rotterdam. Het massaal
toegestroomde publiek bleek te zwaar voor het ijs met
als gevolg veel scheuren en water op het ijs. De
commissie besloot toen de wedstrijd te houden op een
naastgelegen wetering. Maar het gaf allemaal veel
gedoe. Enkele schaatsers vonden op een sloot
schaatsen beneden hun niveau en anderen wilden niet
tegen Van Berg rijden, omdat deze als eerste hardrijder
bekend stond. Ze hadden waarschijnlijk geen zin zich
in te spannen terwijl ze al zeker wisten dat Arie er met
de eerste prijs vandoor zou gaan.
Twintig schaatsers reden toch de wedstrijd en Van den
Berg behaalde een prijs van vijf gulden.
Met al dat schaatsen spaarde hij een leuk bedrag bij
elkaar. Er waren jaren dat hij meer dan 300 gulden, of
zelfs vierhonderd gulden bij elkaar schaatste. Dat was
meer dan een boerenarbeider in een jaar verdiende.
Hoewel Arie niet armlastig was, zullen deze bedragen
een welkome aanvulling zijn geweest op zijn spaar -
rekening.

Op dinsdag 3 februari 1880 werd te Zoetermeer een
Hardrijderij gehouden. Totaal 37 mannen hadden zich
aangemeld. De prijs van 50 gulden werd gewonnen
door Arie van den Berg uit Benthuizen, de eerste
premie van 40 gulden door A. van Zutphen uit Berkel
en de tweede premie van 20 gulden door H. van der
Mast uit Bleiswijk. Het was blijkbaar een strenge
winter, de vorst hield lang aan en op zaterdag de
zevende februari werd te Nieuwerbrug aan de Rijn
opnieuw een Hardrijderij op Schaatsen gehouden. 
En weer werd de eerste prijs opgeëist door Arie van
den Berg uit Benthuizen.

Vrijdag 21 januari 1881 was het weer zover, Arie
schreef zich in voor een schaatswedstrijd in Leiden.
De volgende dag, zaterdag 22 januari 1881, werd de door
de Amsterdamsche IJsclub uitgeschreven Hardrijderij
gehouden. De wedstrijd werd gehouden op de nieuwe
banen achter het in aanbouw zijnde Rijksmuseum. Er
waren 64 deelnemers. De eerste prijs van ƒ 200,- werd
behaald door F.W. Bijlsma uit Medemblik, de eerste
premie van ƒ 75,- ging naar J. Rijpkema uit Diemen en
de tweede premie ƒ 40,- werd gewonnen door Arie van
den Berg uit Benthuizen. Dit keer won hij de derde
prijs. Toch goed gedaan, zeker als je bedenkt dat hij de
vorige dag ook had gereden.

De Studenten IJsclub te Leiden hield op vrijdag 21 januari 1881 op het
kanaal langs het Rijnspoor een Hardrijderij op Schaatsen. Drie en dertig
deelnemers hadden ingeschreven. De eerste prijs van honderd gulden
werd gewonnen door Arie van den Berg uit Benthuizen, de premie van
40 gulden door de juridisch kandidaat C. Beekhuis.
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Naast wedstrijden in eigen land deed Arie ook mee met
internationale wedstrijden. De heren Van Buttingha
Wichers en Baron de Salis, secretarissen van de
Schaatsenrijdersbond kwamen met Arie van den Berg,
zo rond 19 januari 1886 aan in Hamburg. 
Die dag zou er gereden worden. Er waren echter
verslechterde weersomstandigheden. En zo gebeurde
het dat de eerste wedstrijd pas op 22 januari werd
geschaatst. De eerste rit won Arie van ene Fekkers uit
Hamburg. In 3 min. 37 reed hij de 1609 meter. Dat was
voldoende om zijn opponent te verslaan. In de
namiddag moest Arie, als enige Nederlander, het
opnemen tegen vijf buitenlanders. Nu veroverde hij
een gouden medaille. Die medaille heeft nog jaren in
zijn huis gehangen.

Familie met schaatstalent
Het schaatsenrijden zat de Van den Bergen in het
bloed. In een krantenberichtje uit ‘Het nieuws van de
dag’ van 3 maart 1886 staat het volgende bericht: 

Internationaal
In het tijdschrift ‘Nederlandsche Sport’ wordt in het
februarinummer van 1887 uitgebreid aandacht
geschonken aan Arie van den Berg. Aanleiding is zijn
individuele prestatie in een internationale wedstrijd in
Hamburg, waar hij tot ieders verrassing, in de finale
van de 1609 meter (1 Engelse mijl), de Noor Harald
Hagen versloeg.
Ook toen probeerde men via reclame een graantje mee
te pikken van de successen van een landgenoot. Dus
kon men luciferdoosjes kopen met de afbeelding van
een schaatsende Arie. En in Utrecht verkocht een
sigarenzaak zelfs ‘Arie van den Berg sigaren’.

Op maandag 27 februari 1888 organiseerde de
Amsterdamsche IJsclub een Hardrijderij op de ijsbaan
aan de van Baerlestraat. De prijs was ƒ 300,- en twee
premies van resp. ƒ 100,- en ƒ 125,-. Het werd een
internationale wedstrijd genoemd, doch buitenlanders
hadden zich niet ingeschreven. Wel waren de
nationale toprijders aanwezig, waaronder Arie van der
Berg. Arie werd er echter in de voorronden al
afgereden en was meteen klaar die dag.
De volgende dag reed Arie van den Berg op de banen
van de Amsterdamsche Sportclub voor het Meesterschap
van Amsterdam. Hier reden twee Engelse beroeps -
rijders mee, te weten James Smart en George See.
Er werd gereden over 3218 meter (2 Engelse Mijlen).
De vier rijders met de kortste tijd in de voorronden
mochten tegen elkaar strijden in de kamprit. 
De uitslag werd: 

1ste prijs, (de meestersjerp en ƒ 300), James Smart uit
Welney, in 6 min. 56 1/5 sec.,

2de prijs, ƒ 200 gewonnen door George See uit
Welney in 6 min. 59 1/5 sec.,

“Bij een hardrijderij te Benthuizen voor

jongens onder de 16 jaar werd de eerste

prijs gewonnen door J. van der Voort en

de tweede prijs door C. van der Linden.

Onder de mededingers was ook Jan van den

Berg, slechts 7 jaar oud, de zoon van de

bekende schaatsenrijder Arie van den Berg

uit Benthuizen. Na een hevige strijd in

drie ritten tegen de prijswinner, moest

de kleine Jan het ditmaal verliezen. Hij

belooft veel voor de toekomst”.

De sigarenzaak A.G. van Willigen in Utrecht verkoopt de sigaren van het merk ‘Arie van den Berg’. Een advertentie van 1 maart 1887.
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3de prijs, ƒ 100,- gewonnen door Benedictus Kingma
uit Grouw in 7 min. 11 sec. en de

4de prijs, ƒ 150,- gewonnen door Arie van den Berg
in 7 min 16 1/5 sec.

Ter vergelijking: in 2010 reed de Russische schaatser
Ivan Skobrew 3000 meter in 3.39.90. Arie reed geen
slechte tijd. Zeker als je bedenkt onder welke
omstandigheden geschaatst werd. Nu heeft een
schaatser sponsors en traint bijna het hele jaar. Deze
sporters waren amateurs die het allemaal zonder de
moderne sportfaciliteiten moesten doen. En noren en
klapschaatsen moesten toen nog worden uitgevonden.

IJsclub
Tot 1895 zijn er krantenberichten te vinden over de
schaatsprestaties van Arie van den Berg. Hij is dan al
drieënveertig jaar! Hij zal daarna vast nog wel
geschaatst hebben, maar landelijke wedstrijden zullen
daar niet meer bij zijn geweest. Ondertussen is hij wel
medeoprichter van IJsclub ‘De eendracht’ in
Benthuizen. Deze schaatsvereniging werd in 1892
opgericht. Arie was secretaris. In 1905 laat hij een huis
bouwen aan de Dorpsstraat in Benthuizen. Later
woonden daar de huisartsen De Goeje en Buiter en
hielden daar praktijk. 

In 1933 overleed
Arie van den
Berg. En werden
de belevenissen
van de
getalenteerde
Benthuizer
schaatsenrijder
geschiedenis 
Wie meer wil
weten over de
prestaties van
Arie van den
Berg is welkom in
het Molenhuis.
Daar ligt een
exemplaar,
geschreven door
de heer Van den
Ouweelen over
de ‘sterke
schaatsenrijder
uit Benthuizen’
ter inzage.

Arie op de gevoelige
plaat met een aantal
van zijn medailles.
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Kanon, ‘kennon’. Wat is een canon? Een meerstemmig
lied? Het woord canon (met de nadruk op de eerste
lettergreep) zorgt nog wel eens voor vraagtekens op
het gezicht. 
“Een canon is een richtsnoer van kennis over onze cultuur en
geschiedenis die aan nieuwe generaties meegegeven wordt”,
aldus de officiële uitleg.

In 2007 heeft de commissie Van Oostrom op verzoek
van het ministerie van OCW een culturele en
historische canon gepresenteerd, die in de eerste plaats
bedoeld is voor het onderwijs. De Canon van
Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen,
creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe
Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin
we nu leven.
In navolging van de Nederlandse Canon zijn de
laatste jaren ook plaatselijke canons verschenen zoals
die van Zuid-Holland, Leiden, Oegstgeest en
Leiderdorp. Deze bevatten niet allemaal het volledig
aantal vensters.
Een aantal mensen, dat zich al langer bezighoudt met
de plaatselijke geschiedenis, heeft bekeken of het ook
mogelijk zou zijn om een volledige canon, 50 vensters
tellende, samen te stellen voor de gemeente
Rijnwoude. Deze houdt immers in 2014 op te bestaan.
De gemeente zelf bestaat hiervoor te kort. Zoals u
weet gingen Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk
in 1991 op in de gemeente Rijneveld, die twee jaar
later weer werd omgedoopt in Rijnwoude. De
afzonderlijke dorpen, die ook na de fusie met Alphen
en Boskoop hun naam zullen blijven behouden,
hebben een zodanig rijke geschiedenis dat
de 50 vensters van de canon kunnen 
worden gevuld.

De gemeente heeft dit plan inmiddels ook omarmd. 
Het verschijnen van de Canon in november 2013 zal
deel gaan uitmaken van het afscheid van Rijnwoude.
Op dit moment worden voorzichtig de eerste vensters
gevuld. Bij de beschrijving van de meeste vensters
wordt getracht alle kernen van de huidige gemeente te
betrekken, zoals bij ‘Voetbal in de polder’ en ‘De
eerste kerkgebouwen’. Andere vensters zijn specifiek
gericht op een bepaalde kern, zoals Buitenhuizen
langs de Rijn, Dominee Ledeboer en Sierteelt.

We maken het liefst gebruik van auteurs die een
binding hebben met het ‘plaatselijke’. Op dit moment
zijn we nog op zoek naar mensen die ‘gespecialiseerd’
zijn in de geschiedenis van Benthuizen. Mensen die
willen meewerken aan een of meerdere vensters of die
zelfs een geheel venster voor hun rekening willen
nemen. Elk venster zal uit 1000-1100 woorden en
minimaal vier afbeeldingen/illustraties bestaan.
Mocht u meer informatie willen of mocht u
willen bijdragen aan deze canon, dan kunt
u contact met ons opnemen. 

Wij trekken u graag 
over de streep.

De Canon van 
Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk
Werkgroep Canon Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk

Werkgroep Canon Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk

Bernadette Verhoef,  071 - 3413376,  bernadette.verhoef@live.nl
Jan Snatersen,  071 - 5893304,  snatersen@planet.nl

Nico Wesselingh,  071 - 3412846,  nico.wesselingh@gmail.com
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Op een prachtige dag in augustus toog een groot
aantal HKB-leden onder leiding van Ries en Adrie
Havenaar naar Leiderdorp. Daar lag aan de Zijlweg
een mooie boot te wachten voor een vaartocht door de
Haarlemmermeer. Deze dag zouden we vanaf het
water het landschap van de Haarlemmermeerpolder
zien. Een landschap dat ondanks de 17e-eeuwse
plannen van Leeghwater, pas in 1852 echt polder is
geworden. Het aardige was dat de heer C.(ees)
Voorwinden P.zn tijdens deze reis ook aanwezig was
met zijn vrouw. Afkomstig uit een schippersfamilie
heeft hij de route vroeger veelvuldig gevaren met zijn
schip. Hij reisde onder andere met bieten van boeren
uit Benthuizen naar Halfweg. Een dorp waar wij deze
reis ook langs kwamen richting Haarlem.
Tijdens de reis moesten we nog enige tijd wachten
voor een brug die storing had. Het gastechtpaar

Havenaar was hier op voorbereid en deelde een
puzzel uit, die gezien het heftige overleg tussen de
gasten, behoorlijk pittig bleek te zijn. De tijd vloog op
die manier om en na een half uurtje konden we onze
tocht vervolgen. We kwamen langs de plaatsen Lisse,
Hillegom, Haarlem, Lijnden, Schiphol, Aalsmeer,
Leimuiden en Kaagdorp. Bij Schiphol lagen we even
stil om diverse vliegtuigen de lucht in te zien gaan en
kregen zo nog een snufje hedendaagse techniek mee.
Daarna genoten we van een extra rondje over de
Nieuwe Meer. Ondertussen kregen we naast koffie e.d.
ook een voortreffelijke lunch voorgeschoteld. En rond
vijf uur meerde de boot weer af in Leiderdorp. De
meeste HKB-ers verlieten het schip met enigszins rode
wangen van het stralende zonnetje. Kortom, het was
een geslaagd en ontspannen ‘dagje uit’.
Complimenten aan Adri en Ries!

Uit met de HKB
Anneke Bregman - de Groot

Een dagje uit met de HKB is altijd weer een verrassende belevenis. Deze keer hebben we kennis
gemaakt met Nederland vanaf het water. We genoten van prachtige polders en verwonderden ons
over de kennis en kunde van Leeghwater, die al in de 17e eeuw plannen had om de Haarlemmer meer
droog te maken.

Op de ringvaart van de Haarlemmermeer, lekker in het zonnetje!



De heer P.(iet) Verweij, oud-
koster van de Hervormde
Kerk, weet nog hoe hij
’s zondags naar de
zondags school ging.
Vader Arie Verweij en
moeder Hendrika
Verweij-van Zetten
vonden het
onderwijs op de
zondagsschool
belangrijk voor de
opvoeding van
hun kinderen, dus
ook Piet ging daar
op zesjarige leeftijd
naar toe. “Het was
denk ik, in 1942,
dat ik voor het eerst
naar de
zondagsschool ging”.
Hij was niet het eerste
kind uit het gezin
Verweij dat naar de
zondags school ging. “Nee,
er zijn er vier ouder dan ik,
dus die waren al voorgegaan.
Dat betekende natuurlijk wel, dat ik
al een beetje wist hoe het ging. Elke week een
psalmversje leren en een Bijbeltekst. Mijn
vader en moeder letten goed op of we de
tekst en het versje goed leerden. Elke avond
moesten we oefenen. En op zaterdagavond
mocht je alleen buitenspelen, als je de tekst
en het versje vloeiend kon opzeggen. Dat
was trouwens een goede stok achter de deur.
Want we wilden natuurlijk nog wel naar
buiten om met de buurkinderen te spelen”.

De zondagsschool ‘Samuel’ zoals de officiële
naam luidt, bestaat al sinds 1885. De
herdenkingsdatum werd op 9 oktober gesteld,
maar de exacte datum van oprichting is niet bekend.
Alle oude stukken en archiefmateriaal zijn in de loop
der jaren verdwenen. Vooral uit de beginperiode is

weinig bewaard gebleven. Wel wordt uit oude
kerkenraadsnotulen duidelijk, dat de

zondagsschool ten tijde van ds. Wildeboer
(predikant van de Hervormde kerk te

Benthuizen van 1883 - 1885) is opgericht.
Of de dominee zelf ook nog onderwijs
aan de school kinderen heeft gegeven, is
niet te achterhalen. Zijn zuster
behoorde echter wel tot het
leidinggevend personeel. In het
archief is ook een brief te vinden
waarin meester Houbolt, destijds
hoofd der Openbare School,
toestemming vraagt om op zondag
het schoollokaal te mogen gebruiken,
om voor de kinderen een
zondagsschool op te richten. Dat
werd toegestaan. Zo gebeurde het dat

vele jaren de zondagsschool
gehuisvest was in het

tegenover de Hervormde
Kerk gelegen schooltje.

Ook ouderling
Romijn Paul

(geboren
29 oktober 1836
en overleden
7 mei 1922)
nam actief deel
aan het
zondags -
schoolwerk.
Tot op hoge
leeftijd heeft
hij zijn
krachten aan
de zondags -

school gegeven.
Hetzelfde kan

gezegd worden
van mevrouw 

J.F. van Galen, die
ruim 58 jaar aan de

zondagsschool
verbonden is geweest. 
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Kerstfeest op de zondagsschool
Anneke Bregman - de Groot      

De oudere Benthuizenaren zullen het nog weten. Op zondag naar de zondagsschool in de
Hervormde kerk waar mevrouw J.P. van Gaalen (Jannetje) de verhalen uit de Bijbel vertelde aan de
jeugd. Vooral in de donkere dagen van december was het kerstfeest op de zondagsschool een
bijzondere gebeurtenis. Ieder kind zag uit naar het boek en de traktatie. Wie kreeg er nu zomaar een
boek? En fruit was ook geen dagelijkse kost. We gaan terug in de tijd. De jaren veertig toen Piet
Verweij op de zondagsschool zat.

Piet Verweij 
op klompen

Romijn Paul
1836 - 1922 



De zondagsschool droeg in de beginperiode een
evangeliserend karakter en werd ook door buiten -
kerkelijken bezocht. Later bezochten voornamelijk de
kinderen van de Hervormde Gemeente en van de
Gereformeerde Gemeente na de kerkdiensten de
zondagsschool.
Piet kan zich herinneren dat de zondagsschool werd
gehouden in een lokaal van de Openbare School
tegenover de kerk. “De Hervormde Kerk had toen
alleen nog een consistorie. Daar zat ook een groep, maar
eerst zat je in één van de lokalen van de school aan de
overkant van de Dorpsstraat. Alleen met het kerstfeest
op tweede kerstdag zat je met alle groepen in de kerk”.
Willem Qualm (de veeverloskundige in ons dorp) was
één van de leiders. Piet Verweij: “Op zijn eigen
onnavolg bare wijze vertelde hij de verhalen uit de
Bijbel.” Anderen
waren Juffrouw
(Jannetje) Van
Gaalen, Clasina v/d
Bijl en Lena Rensink.
“Juffrouw Clasina
van der Bijl en
juffrouw Rensink
waren mijn
lievelings juffen. 
Ze konden zo mooi
vertellen, echt
prachtig. Jannetje
van Gaalen kon wel
mooi vertellen,

maar die was strenger dan de andere twee juffrouws.
Piet vertelt dat de tekst en het thuis geleerde versje
natuurlijk ook overhoord werd tijdens het verblijf op
de zondagsschool. Er werd tijdens het zondagsschool -
uurtje ook gecollecteerd. Waarschijnlijk voor de
zondagsschool. Willem Qualm ging dan rond met zijn
pet. Hij hield dan zijn pet op en daar deden wij dan
een cent of een stuiver in. Eén van de jongens had
bedacht dat iemand eens een klap onder die pet moest
geven. Koen Francken voegde daad bij woord en gaf
bij de volgende collecte een klap onder de alternatieve
collectezak van Qualm. De munten vlogen door de
lucht. Qualm haalde meteen uit en gaf de jongen een
klinkende klap om de oren”.

Kerstfeest
Het kerst feest was altijd het hoogtepunt van de
zondags school. Op tweede kerstdag werd iedereen
uitgenodigd voor dit feest. Alle ouders, grootvaders,

groot -
moeders en
oudere
broers en
zussen
waren
hierbij
aanwezig.
Evenals de
dominee en
de andere
kerken -
raadsleden.
Piet: “Het
was meestal
aan het eind
van de
middag, ik
weet nog
wel dat het
altijd donker

was als we weer naar huis gingen.” Je had altijd twee
verhalen. Het kerstverhaal en een vrij verhaal. Het
vrije verhaal was meestal een erg spannend verhaal uit
de Tachtigjarige Oorlog, dat werd verteld door één
van de juffrouws. Willem Qualm vertelde het kerst -
verhaal en daar tussendoor moesten dan de zondags -
school leerlingen, die afscheid namen (als je twaalf jaar
was), een tekst opzeggen. Piet Verweij weet nog hoe
het ging bij zijn eigen afscheid: “Het verhaal duurde
nogal lang en ik voel nog de zenuwen van de spanning.
Je wist namelijk niet wanneer Qualm je aanwees om
de tekst op te zeggen. Ineens stopte hij en wees hij één
van de kinderen aan. Je wilde natuurlijk niet haperen
dus je moest heel goed opletten”. Piet had zijn tekst zó
goed geleerd dat hem nu ruim zestig jaar later nog
kan opzeggen! (Jes 53:3).
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Willem Qualm � ging wekelijks met de pet rond. Dat vroeg om kattekwaad en Koen Francken � ‘mocht’ het snode plan uitvoeren…

Juffrouw Van der Bijl,
één van Piets favorieten.



Verkeersschool Bremmer b.v.

Aannemingsbedrijf Gräper b.v.

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandekar b.v.

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Aannemersbedrijf Van der Meer

Administratiekantoor W. Pos

Schoonmaakbedrijf Pos

Pos-Kaart

Tuincentrum Van der Spek

Kantoor Zaal

Cadeau
Belangrijk voor de kinderen
waren natuurlijk de traktaties.
“We kregen een boek en een zak.
In de zak zaten fruit en snoep.
Dat was natuurlijk heel
bijzonder. Zo vaak kreeg je
zomaar geen snoep. Ook een
boek was echt een verrassing.
Mijn ouders hadden, zoals
zoveel mensen uit het dorp, echt
geen geld om een kinderboek te
kopen. Ze hadden zeven
kinderen. Het was al een hele
toer om ze eten te kunnen geven
en te kleden. Ik had maar één
paar schoenen. Ik herinner me
dat ik een keer niet naar de
zondagsschool was geweest,

omdat mijn schoenen kapot waren. Juffrouw (Jannetje)
van Gaalen vroeg de volgende zondag waarom ik niet
was geweest. Toen ik vertelde dat mijn schoenen kapot
waren, zei ze dat ik ook op mijn klompen had mogen
komen. Maar van mijn moeder niet, riep ik”. Piet weet
niet of er ook ‘nuttige’ geschenken werden uitgedeeld
zoals sokken of iets dergelijks. Zijn vrouw Jannie
Verweij-de Graaff kan zich dat van haar zondagsschool
(in Zoetermeer ) nog wel herinneren: “Ik kreeg een roze
setje ondergoed. O wat was ik blij! Het was net na de
oorlog, zoiets kon je ook niet zomaar kopen.” Wat hij
zich nog wel weet te herinneren is dat aan iedereen die
aanwezig was, in de kerk in de pauze een koek werd
uitgedeeld. “Grote schalen met koeken werden bank na
bank doorgegeven. Toen ik later koster werd, was deze
traditie er nog steeds. Als koster was ik daar iets minder
blij mee,” lacht hij, “na afloop vonden we door de hele
kerk koekkruimels en bleven er vele vingerafdrukken
achter, op en onder de banken”.

Links juffrouw Rensink, ook één van de lievelingsjuffen van Piet.
Onder: het kerstgeschenk bij het verlaten van de zondagsschool.
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