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Activiteiten

in en rond de Oudheidkamer De Negen Turven
2013

• 21 december	Jaarlijkse kerstinloop
met gratis Koffie, Tulband en Glühwein.

2014

• 10 januari	Nieuwjaarsreceptie
met PowerPoint-presentatie ‘Keijzerlijke
bouw’.
Presentatie van diverse bouwactiviteiten
tijdens het burgemeesterschap van
Burgemeester Keijzer.
• 11 april	Algemene Ledenvergadering
Na de pauze komt de heer H. Ramler uit
Boskoop iets vertellen (met diapresentatie c.q.
beamer) over de natuurontwikkeling in de
Hoeksche Waard. Tijdens zijn presentatie zal
hij een link leggen van de Hoeksche Waard
naar het Bentwoud. Hij is daar werkzaam
en is medeoprichter van de vereniging
‘Vrienden van het Bentwoud’. Tevens maakt
hij deel uit van de Gebruikersgroep van het
Bentwoud.
Burgemeester
Keijzer
presenteert
bouwplannen.

Redactiecommissie:
M. Pos (eindredactie)
J. van Dongen (fotoredactie)
M. v.d. Haven-Verweij
A. Bregman-de Groot
Vormgeving Twinzet Leidschendam.
Printwerk Drukkerij Zoeterhage, Zoetermeer
Kopij voor het volgende Benthuizer Turfje inleveren
voor 15 maart 2014.
Bestuur van de HKB:
	M. Havenaar, voorzitter
M. v.d. Haven-Verweij, secretaris
E.A. van Driel, 1e peningmeester
P.L. van Vliet, 2e peningmeester
R. van Daalhoff, algemeen adjunct
Oudheidkamer De Negen Turven
(met Winkel van Sinkel)
Dorpsstraat 139, 2731 AN Benthuizen
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur.
Winkel van Sinkel ook woensdagmiddag geopend.
- Inloopmiddag genealogie en fotoarchief
1e zaterdag van de maand.
-	Afspraken voor groepsbezoeken:
telefoon 079 331 73 50 (Mevr. van Driel),
e-mail jan@vandriel.dk

Nieuwe leden

Mevr. A.J. Aantjes
Dhr. M. de Blok
Dhr. C. Bregman
Dhr. M.H. Laban
Marjan en Jan van der Meer
Dhr. D. de Rooij
Dhr. R. van Alphen
Dhr. A. Gräper, allen uit Benthuizen
Mevr. Slijkhuis-Spruitenburg uit Vaassen,
Dhr. W. Heijboer uit Hazerswoude-dorp,
Verder staan er nog 20 leden tot 31 december 2013 genoteerd
in verband met de actie 500. Wij hopen dat ook zij het lidmaatschap verlengen, als dat gebeurt staan we op 462 leden.
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Van het Bestuur van de Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven -Verweij

Toen u het vorige Turfje kreeg, stonden wij voor de Noteer alvast als datum voor de te houden
viering van ons jubileum op Open Monumentendag. ledenvergadering: 11 april 2014.
Een zeer enthousiaste feestcommissie had een
prachtig feest georganiseerd en alles verliep volgens
plan. Slechts één ding zat die dag tegen en dat
was het weer. Toen we tijdens het organiseren het
rondgaan met soep aan het bespreken waren, zaten
we met alle deuren open, zo warm was het. Maar
wat was die soep welkom op 14 september, want
het was ouderwets hollands weer met veel wind
en wat regen. Toch heeft het publiek ons niet in de
kou laten staan. Velen zijn langs geweest voor de
tentoonstelling en andere bezienswaardigheden.
Degenen die de kramen bemanden met artikelen
voor de verkoop, waren dik tevreden en voor
alles was grote belangstelling. Mooi om op terug
te kijken. Het deed het bestuur dan ook goed dat
onze buren, vereniging Molen de Haas, deze dag
ook zo positief hebben ervaren en hun waardering
daarvoor hebben laten blijken.
We gaan nog met de vrijwilligers uit eten en dan is
het jubileum weer voorbij.
In het hele land wordt herdacht dat prins Willem I
200 jaar geleden weer in Nederland kwam. De
tentoonstelling, die hiervoor in de Oudheidkamer
de Negen Turven is gehouden, heeft veel
belangstelling gekregen. Heel veel mensen zijn
komen kijken. Bij het ter perse gaan van dit nieuwe
Turfje is nog niet helemaal rond wat er nu in de
expositieruimte zal komen. Dit is altijd een hele
organisatie. Ook ideeën komen niet altijd vanzelf.
Hebt u een idee, laat het ons weten, dan proberen
wij het mee te nemen in de planning voor komende
tentoonstellingen. Nog steeds maken de vrijwilligers
mee, dat er mensen op bezoek komen, die de
expositieruimte nog nooit gezien hebben. Terwijl de Dit gloednieuwe bord is te bewonderen aan de voorzijde van de
Oudheidkamer De Negen Turven, voorheen het Molenhuis.
oudheidkamer toch al heel wat jaren bestaat. Mooi
dat er nog steeds zoveel belangstelling is.
Intussen zijn wij opgegaan in de gemeente Alphen
a/d Rijn. Wij, bestuur van de Historische Kring van
Rondom de Kerst zijn de oudheidkamer en de
Benthuizen, willen ons inzetten de geschiedenis
Winkel van Sinkel in kerstsfeer. U bent op zaterdag van ons dorp en omgeving vast en ook levend te
21 december 2013 vanaf 10.00 uur van harte welkom. houden! We kunnen nog wel wat hulp gebruiken;
wij zijn bijvoorbeeld nog op zoek naar een
In het nieuwe jaar hopen wij u weer te begroeten
bestuurslid.
tijdens de gebruikelijke nieuwjaarsontmoeting. Deze Hebt u interesse, bel ons!
is gepland op vrijdag 10 januari 2014. Plaats is de
Bron (achter de Hervormde Kerk) en de aanvang is Voor nu, veel leesplezier in dit Turfje en natuurlijk
om 20.00 uur. Aan het programma wordt heel hard
fijne, gezellige feestdagen en een goed en gezond
gewerkt, zodat u als vanouds weer een leuke start
2014 toegewenst namens het bestuur en de redactie
mee kunt maken met de HKB.
van de Benthuizer Turfjes.
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Proef Energieopwekking Benthuizer Bovenmolen,
deel I
Cor Boonstra, november 2013

In de jaren 1950/1951 zijn er proeven genomen met het opwekken van elektrische energie op de
zogenaamde Benthuizer Bovenmolen. De Historische Kring heeft mij gevraagd of ik daar een
artikel over wil schrijven. Dat doe ik bij deze, maar eerst nog even een stukje geschiedenis over
de bemaling van de Benthuizer polders en de plaats van die bovenmolen hierin.
Meer informatie over de molens zelf vindt u in het artikel van Marcus Pos ‘De molenviergang
in de Benthuizer Polder’ in de Turfjes van september 2011.
Aanvulling geschiedenis
bemaling Benthuizer polders

Vanaf de 15de eeuw werd het veengebied ten
noorden en ten zuiden van Benthuizen uitgeveend
tot op de kleilaag. Ook in de verre omgeving vond
deze turfwinning plaats. Wat na die vervening
overbleef was water, vaak met een aanzienlijk
en soms ook gevaarlijk oppervlak. Zonder veel
middelen van bestaan voor de oorspronkelijke
bevolking met als gevolg: vertrek van bewoners.
Benthuizen stak in de watervlakte uit als een
schiereiland vanaf de Geerweg.
Ik beperk me verder tot het gebied aan weerszijden
van ons dorp. Dit gebied liep vanaf de huidige ringdijk met de weg Noordpolder, tot aan de Oostkade,
(tevens de grens van Zoetermeer) en de Landscheiding.
Aan de westzijde tot ruim achter Gelderswoude.
Het veengebied ten noorden van de Noordpolder
weg tot aan de Oude Rijn werd niet uitgeveend en
bleef dus land. In dit hoge gebied ligt ook de
noordelijkste punt van Benthuizen.
In de 18de eeuw werd besloten veel van deze
plassen weer droog te malen vanwege de
vruchtbare kleigrond daaronder.
Om de plassen werden dijken gelegd (globaal): een
dijk aan de noordkant met de Noordpolderweg, in
het midden aan beide zijden van het dorp zelf èn ter
weerszijden van de Slootweg tot aan de Noord‑Aa.
Tenslotte een dijk westelijk van Gelderswoude. De
oostelijke grens was de Limiettocht. Daarachter
lagen de Hazerswoudse droogmakerijen.
De na droogmalen ontstane polders waren: de
Benthuizer Noordpolder met de Gelderswoudse
polder en de Benthuizer Zuidpolder met de
Benthorner Polder. Deze polders waren met elkaar
verbonden en werden gezamenlijk bemalen.
Hoewel de drooglegging voor Benthuizen gunstig
was -er ontstond vruchtbare landbouwgrondwas er ook een nadeel: van Noord naar Zuid liep
voorheen de Hoogeveensevaart die Benthuizen
een goede vaarverbinding naar het noorden en het
zuiden had gegeven.
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Maar na de droogmaking liep de Hoogeveensevaart
in het noorden dood op de nieuwe ringdijk.
De bedijking van dorp en Slootweg gaf echter, door
het aanleggen van de Benthuizer Vaart, een nieuwe
vaarverbinding in de richting Stompwijk en dus
naar Leiden.
De Benthuizer polders werden bemalen door een
viergang van houten rietgedekte schepradmolens,
type bovenkruier en het water werd afgevoerd naar
de Oude Rijn.
De drie onderste molens stonden in de Noordpolder
en brachten het water op naar het toenmalige eind
van de Hoogeveensevaart, dus achter de ringdijk.
Pas een heel eind verder (nog àchter de later
aangelegde spoorlijn) stond de bovenmolen
die het ‘Benthuizer’ water via het laatste stukje
Hoogeveensevaart naar de oude Rijn afvoerde.
Dit is de molen waar het verderop in dit artikel
over gaat.
Langs dit laatste deel van de vaart stond ook
de Langelandsemolen die het water van de
Bent- en Delfpolder op peil hield. En dus ook het
noordelijkste deel van Benhuizen. Overigens is van
dit waterbeheer niet veel hetzelfde gebleven: 
- polders werden samengevoegd;
-	windbemaling werd vervangen door diesel- en
later elektrische bemaling;
-	het bemalen van de Benthuizer polders gebeurt
niet meer naar de Oude Rijn:
de eerste tocht in de Noordpolder is indertijd
verlengd in westelijke richting, loopt met een
duiker onder de Slootweg door en is aangesloten
op het waterbeheer van de Palensteinse polder.
De bemaling van dat Zoetermeerse gebied is al in
1923 overgenomen door een dieselgemaal en in
1965 door het gemaal Palenstein aan het eind van
de Slootweg.
Op de rechterpagina een prachtige tekening van de molen,
die het afgebrande exemplaar uit 1850 heeft vervangen
en die helaas in 1928 op zijn beurt ook afbrandde.

december 2013 • BENTHUIZER TURFJES • 5

Goed, terug naar de molenviergang van de
Benthuizer polders.

De bovenmolen

De bovenmolen is twee maal afgebrand, de eerste
keer op 9 juli 1850 werd de molen door de bliksem
getroffen. Op 31 juli 1928 brandde de herbouwde
bovenmolen opnieuw af. Nu was de oorzaak
een passerende stoomtrein, waarvan vonken de
rietbekleding van de molen in brand zetten.
Kort daarvoor waren de vier molens uitgerust met
een elektrische hulpaandrijving met behulp van een
draaistroommotor met tandwielkast.
Hierdoor kon het scheprad óf
op wind óf elektrisch worden
aangedreven.
Het polderbestuur ging er na de
brand nog van uit dat windbemaling
met een hulpaandrijving toekomst
had en gaf molenbouwdeskundige
A.J. Dekker opdracht een nieuwe
molen te laten bouwen. Deze
ontwierp een moderne molen, met
gemetselde romp en een met zinken
lozanges (zinken leien) afgedekte kap.
De molen kreeg nu een schroefpomp
met vertikale as. De aandrijving was
weer op wind of met de elektromotor.

In die tijd waren er veel pogingen om het
rendement, de krachtverdeling en de veiligheid
te vergroten om zo windmolens beter te laten
concurreren met diesel- of elektrisch aangedreven
werktuigen.
Dekker had zelf octrooi gekregen op een aanpassing
van de voorzijde van wieken, door deze te voorzien
van een stroomlijnbeplating. Deze verbetering,
in de molenwereld verdekkering genoemd, werd
natuurlijk ook op de nieuwe bovenmolen toegepast.
Men had grote verwachtingen van deze nieuwe
molen. Daarom werd er een project opgezet
waarin proeven
werden genomen
met verschillende
diameters van
riemschijven,
metingen werden
gedaan aan
de tandwieloverbrengingen en er
werd zelfs onderzoek
gedaan in een
windtunnel aan een
80 cm groot model
van het wiekenkruis
van de molen.
In de praktijk waren
de ervaringen met
de nieuwe molen
niet onverdeeld
gunstig: vooral de
grote slijtage aan
de zeilen en aan
de overbrenging
in de kap waren
Links een foto van de bovenmolen problematisch.
tijdens de herbouw in 1928-1929
Uiteindelijk hebben
en hierboven is de herbouwde
molen in volle glorie te zien (1930). de vernieuwingen
de molens van de
Benthuizer polders ook niet gered.
De drie onderste molens zijn in 1939 ontmanteld,
nadat er eerst een elektrisch gemaal bebouwd
was naast bovenste van deze drie molens, die het
werk van de molens overnam. Dit pompgemaal
is later ook weer overbodig geworden toen het
gemaal Palenstein de Benthuizer polders ‘overnam’.
Het pomphuis werd omgebouwd tot de woning
Noordpolder 12. De bovenmolen bleef nog in leven
totdat ook hij, in 1960, werd ontmanteld.
Maar dat was lang genoeg om in 1950/1951 object
te worden voor de eerder genoemde proef met
opwekking van elektrische energie.
In het volgende Turfje deel II van dit verhaal.
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De boerderij van de familie Steenwijk
Marjolijn van der Haven-Verweij
Het verhaal over deze boerderij is echt geschiedenis,
want de hoeve is er niet meer. Als je nu de Dijk
op rijdt (bij de brug links af) en je bent bijna aan
het einde, dan is slechts een oude schuur die nog
herinnert aan de boerderij. Dit moet je dan wel
weten, want je gaat daar niet vanuit als je het nieuw
gebouwde huis van de familie Gräper ziet staan.
De boerderij stamt uit de tijd dat de heer Otto
Boudewijn ’t Hooft de ambacht Rotterdam
in handen had. Hiertoe behoorde ook
Benthuizen.

Daar was veel personeel voor nodig. De boerderij
bood dan ook, zeker in die tijd, aan heel veel
mensen werk. Ik herinner mij dat mijn vader in
zijn jonge jaren ook op de boerderij heeft gewerkt.
Hij vertelde dat in de zomertijd al ver voor 4 uur
begonnen werd. Ik denk dat velen uit Benthuizen
voor langere - of kortere tijd op de boerderij hebben
gewerkt. Er waren heel veel koeien te melken wat
tevens inhoudt dat er land voor die koeien moet
zijn. En land moet onderhouden worden. Zodoende
was er altijd werk. Voor zo’n grote veestapel was
een enorme hoeveelheid hooi nodig. Met één dag
hooien was je er bij lange na niet. Het ging er toen
wat primitiever aan toe dan tegenwoordig met als
gevolg dat het hooien wekenlang duurde.
Ondertrouwkaart van Johannes Steenwijk en Clazina
Uitenbogerd en hieronder de trouwfoto van het bruidspaar
Steenwijk Uitenbogerd.

We spreken over 1853. ’t Hooft had
een rentmeester Hendrik Paul (zie artikel boerderij
van Paul, Turfje jl. september). Deze rentmeester
kreeg de opdracht enkele boerderijen te bouwen. Zo
werden aan de Heerewegh boerderijen opgetrokken
en ook langs de dijk, zg. in de Noordpolder. Op
nummer 1 verrees de hoeve waar heel lang de
familie Steenwijk heeft gewoond. Mevrouw Nelly
Hovis Steenwijk heeft tussen de familiepapieren
een krantenknipsel gevonden, waar over het
overlijden van haar vader wordt geschreven. Daarin
staat dat Johannes Steenwijk de boerderij in 1925
kocht. Daarvoor werd hij gehuurd door Johannes
Bogaards.
Johannes trouwde in 1927 met Clazina Uitdenbogerd,
het huwelijk werd voltrokken op 11 mei van dat
jaar. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren:
Catharina, Arie, Gerrit, Siena, Dick, Mathijs en
Nelly. Voor zo’n groot gezin moest hard gewerkt
worden en dat deed vader Steenwijk dan ook. Er
waren tijden dat hij wel 100 stuks melkvee had. Stel
je voor, dagelijks 100 koeien melken en dat allemaal
met de hand.
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Johannes (beter bekend als Jan)
had een gemengd bedrijf, dus naast
het vee moest er ook aandacht
geschonken worden aan de gewassen,
die aan het einde van de zomer of
herfst geoogst moesten worden.
Nelly vertelde dat vader ook spruiten
kweekte die in de winter met de hand
geplukt moesten worden. Daar op het
land rondom Dijk nr. 1 werd zomer en
winter geploeterd voor een bestaan.
Niet alleen voor de boerderij maar
ook voor de arbeiders.
In de zomer was de veestapel op zijn
grootst. Voor zoveel vee was geen
plaats in de stallen en schuren. Aan
het einde van de zomer moesten er
koeien worden verkocht. Het voordeel
was, dat in de winter de koeien vaak
een korte tijd werden gemolken, want
zodra zij met kalf zaten (zwanger
waren) stopte je na een poosje met
melken. Als er gekalfd was startte de Aardappels sorteren. V.l.n.r. Cees van der Meer sr., Dick Steenwijk, Adrie Vis en Arie
Steenwijk sr., twee onbekende werkers en de hond.
melkproductie weer. De eerste melk die
de koe gaf was de beroemde ‘biest’, voor de één een Maar voordat zo’n stal schoon was… Waterleiding
lekkernij voor de ander iets om te grillen.
was er nog niet in die eerste jaren. Elke emmer
Nelly vertelt dat, ondanks dat er veel personeel was, water moest uit de vaart of een sloot gehaald
de kinderen allemaal meehielpen. Nelly, als jongste, worden. De dagen dat iedereen bezig was met
hielp ook mee! Dat was toen heel gewoon, iedereen schoonmaken had de boerin het extra druk. Zij
hielp mee. Zij heeft mooie herinneringen aan het
moest het eten klaarmaken voor iedereen die
stalboenen. In het voorjaar, wanneer de koeien weer meehielp. Dit gebeurde allemaal op een met hout
naar de wei gingen, werd de stal schoongeboend.
gestookt fornuis, want gas gebruikte men niet.
Eenmaal schoon, werden de muren met een soort
Dat eten bereiden voor het personeel was ook
witkalk gesaust. Menig kind herinnert zich die tijd
in de winter een taak voor de boerin wanneer
waarin je in de zomer heerlijk in de stal kon spelen. er werd gedorst. De hele boerderij stond in een
De boerin was ook heel blij, want de was drogen bij grote stofwolk, want de dorsmachine bevond zich
slecht weer was ideaal in de stal.
midden op het erf tijdens het verwerken van de
oogst. De combine had nog niet zijn
intrede gedaan. De schoven werden
opgeslagen in de hooiberg en ’s
winters werden ze gedorst. Het koren
ging naar fabrieken en bakkerijen en
het stro was voor eigen gebruik en
men verkocht er ook wel een deel van.
In die tijd stonden de koeien en nog
ander vee in de stal op stro. Daarvoor
was het zeer goed bruikbaar. En
niet alleen voor het vee. Ook de
aardappels werden onder een laag
stro met daarover grond bewaard.
Koelcellen waren er nog niet.
Stalschoonmakers met v.l.n.r. Mevr. Steenwijk,
Thijs Steenwijk, Rien van der Meer jr., Dick
Steenwijk en Jan Steenwijk.
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Het gezin Steenwijk.

De landerijen van de boerderij van Steenwijk
strekten zich uit vanaf de Dijk in Benthuizen tot
aan de dijk in Gelderswoude. In 1945 heeft vader
Jan daar door Van Noort een hele grote schuur
laten bouwen met erin een woonhuis. Neef Arie
uit de Haarlemmermeer kwam daar in wonen. De
woningnood was enorm, dus voor die neef een fijne
oplossing. Later, toen zijn zoon Dick trouwde, ging
hij met zijn vrouw in dat huis wonen. De boerderij
werd toen al min of meer verdeeld. Zoon Dick had
rondom zijn huis het land ter beschikking. Nog
steeds staat die schuur daar in Gelderswoude, maar
deze heeft intussen wel de nodige vernieuwingen
achter de rug.
1962 werd een rampjaar voor de familie. Op 28 juni
brandde de boerderij af. Een vreselijk gebeuren. Er
stond die dag een stevige wind er was geen houden
aan. Dochter Nelly, inmiddels getrouwd, woonde
ook op de boerderij. Ze heeft nog op haar netvlies
staan dat de was, die in de hooiberg hing, zo van de
ene naar de andere kant in brand vloog. Slechts een
enkele schuur overleefde de brand. Het huis en de
stal waren een ruïne toen
het vuur uiteindelijk geblust
was. Een monumentaal
pand was verwoest. In
de puinhoop ging men
op zoek naar bruikbaar
materiaal. Een behoorlijk
aantal tegeltjes was toch
nog te gebruiken. Die zijn
later bij de renovatie van de
boerderij van Paul gebruikt.
Op de schouw in de kamer
zaten ook prachtige tegels.
Deze zijn gelukkig bewaard
gebleven. Aan beide kanten
van de schouw waren
prachtige tegels gemetseld.
De boerderij werd in juni 1962
geheel verwoest door een felle brand.

Die van een prins en zijn vrouw en de tegels van
een kat en een hond waren heel bijzonder. (En zijn
wel eens tentoongesteld door de Historische Kring).
Na 1962 kwam de barre winter van 1963. Waar moet
je dan met alles heen. Mevrouw Hovis spreekt met
grote waardering over alle mensen die meehielpen
om de nood te lenigen. De familie heeft ingewoond
bij de familie Rozendaal, het vee mocht die winter
bij Joost v.d. Eijk binnen staan. En iedereen kwam
spullen brengen om weer vooruit te kunnen. Toen de
puinhoop was opgeruimd werd er een huis gebouwd
met een losse schuur. Tot 1971 woonde Jan Steenwijk
daar met zijn Clazina. Hij overleed op 14 oktober
1971. Mevrouw Clazina Steenwijk Uitdenbogerd
heeft geleefd tot 1983 en is 87 jaar geworden.
Zoon Mathijs had de boerderij overgenomen. Thijs
had een huis gebouwd naast de boerderij zodat
vader en moeder in hun eigen huis konden blijven
wonen. Door de jaren heen was er al wat land
verkocht en het vee was weggedaan. De laatste jaren
was de boerderij in gebruik als akkerbouwbedrijf.
Na het overlijden van Mathijs Steenwijk is het land
rondom de boerderij overgedaan aan de familie
Gräper. Een mooie plek om te wonen. Achter de
fraaie nieuwe gebouwen staat nog steeds de oude
schuur die bij de boerderij hoorde. Mevrouw Hovis
vertelde, dat de schuur in oude glorie wordt hersteld.
Het zou mooi zijn als iets van dat hele oude uit het
begin op die plek bewaard blijft.
De landman gaat er niet meer, geen vee om te
melken of graan om te oogsten. Wil men een
indruk krijgen, hoe de boerderij er in zijn volle
glorie uitzag, dan moet men naar de oudheidkamer
‘De Negen Turven’. In de koffiekamer hangt een
prachtig schilderij van de boerderij ‘Dijk nr. 1’.
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Honderd jaar slagerij Buijs
Marjolijn van der Haven-Verweij

Een paar maanden geleden bestond de enige slagerij in Benthuizen 100 jaar! Er stond een
berichtje in de Rijnwoude Koerier. De redactie van het Turfje wilde hier graag wel eens iets
meer over weten. Zo ben ik op bezoek gegaan bij één van de eigenaren van de slagerij namelijk
Arie Buijs. Hij heeft mij een mooi en interessant verhaal verteld over zijn familie en de zaak.
Al meer dan honderd jaar geleden woonde in
Benthuizen Jan Buijs. Hij overleed op tamelijk jonge
leeftijd. Zijn weduwe hertrouwde met Pieter Spijker.
Jan had één zoon: Arie Buijs. Deze Arie trouwde
met Catharina van der Heijden.
Jan Buijs was altijd veehandelaar geweest en zoon
Arie trad in zijn voetsporen. Maar bij Arie bleef het
niet bij de handel in vee, het slachten kwam om de
hoek kijken. Waarschijnlijk in het begin zo af en toe
eens, maar het werd meer en meer. Het idee van
een slagerij werd geboren, daarom kocht Arie in
1912 een aantal huisjes. Deze stonden op de plek
waar de slagerij nu nog steeds staat. Arie vertelde
dat de huisjes gekocht waren van Ma Vis. Of Ma
haar naam was, of gewoon omdat ze moeder was,
dat was niet bekend bij Arie. De huisjes werden
gesloopt en er werd, zeker voor die tijd, een mooi
pand gebouwd. Woonhuis met winkel.
Arie en Catharina kregen samen 5 kinderen: Jan,
Wouda, Piet, Corry en Willy. Drie kinderen zijn hun
leven lang betrokken gebleven bij het slagersvak.
Zoon Jan en zoon Piet kwamen in de slagerij werken
en Wouda trouwde met een slager, Gerrit Langhout.
Corrie trouwde met Piet Gräper, de timmerman/
aannemer en Willy ging trouwen met Arie Ton, zij
runden een benzinepomp in Capelle a/d IJssel.

In 1947 (eind februari) overlijdt opa Arie na een
kort ziekbed. Hij wordt op 5 maart begraven omdat
4 maart zijn geboortedag was en men hem niet op
‘zijn verjaardag’ wilde begraven. Precies 3 jaar na
deze begrafenis wordt de eerste zoon van Piet en Jo
geboren. Op 5 maart 1950 en hij heet… Arie! Heel
bijzonder, de familie gaat verder. En uitgerekend
op de datum waar het ene leven stopt en het andere
begint. Oma Buijs is bij de winkel blijven wonen,
namelijk in de woning erboven.
Arie krijgt één broer: Henk. Met elkaar wonen zij
dicht bij oma. Nog altijd praat Arie met ontroering
over zijn oma. Hij vond haar een geweldig lieve
vrouw. Ze waren dan ook vaak bij oma te vinden en
vonden het heerlijk dat ze zo dichtbij woonde.
Op dezelfde wijze spreekt Arie over zijn vader,
waarmee hij een geweldig goede band had. Ze
konden erg goed met elkaar overweg. Arie ging
al jong van school om bij zijn vader in de winkel
te werken. Dit was in 1964. Ja, ja, volgend jaar
zal Arie dan ook 50 jaar slager zijn!! Vader Piet
vond het werk in de winkel minder leuk, omdat
hij een handicap had: hij was bijna doof. Door het
geroezemoes van klanten en allerlei andere geluiden
was het werken daar voor vader Piet zondermeer
zwaar te noemen, het was dan ook een uitkomst
dat Arie deze taak van zijn vader kon overnemen.

Arie vertelt dat zijn vader Piet,
Arie Buijs en Catharina van der Heijden
na de slagersvakschool gedaan
te hebben, in 1930 in de slagerij
komt werken. Ook Jan gaat
daar na zijn schooltijd werken.
Nu was school ook voor een
groot gedeelte werken, want
het vak moest je in de praktijk
leren en zoals het bij veel
ondernemerskinderen gaat: “je
kan best een handje meehelpen”.
Zo werden Piet en broer Jan
de slagers die met hun vader
de zaak runden. Na een aantal
jaren gaat Jan zelf een slagerij
beginnen. Jan trouwt met Dit
Verheul, zij gaan in Driebrugge
wonen en hebben daar een
slagerij. Piet trouwt met Jo Buijs.
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Slagerij met winkel in 1932, naast het huis twee slagersfietsen, klaar voor gebruik.

Natuurlijk is hij nog wel de nodige diploma’s gaan
halen op de slagersvakschool. Het stage-adres was
de zaak van vader Piet. Twee jaar later kwam broer
Henk erbij (dus ook al bijna 48 jaar werkzaam in
de slagerij!). Met elkaar zorgden zij voor de winkel,
eerst vee kopen om het daarna te slachten. Arie
vertelt dat Henk de inkoop van vee na enige tijd
op zich nam, omdat hij daar een goede kijk op
heeft. Tezamen deden zij de slacht, want dit was
een flink karwei, dat elke week te gebeuren stond.
Het slachten begon eigenlijk al met de inkoop van
het vee. Je moest inzicht hebben of de koe goed
vlees had. Gelukkig had Henk daar spoedig een
goed oog voor en ging hij erop uit om vee te kopen.
Als besloten werd dat een bepaalde koe geslacht
moest worden, dan werd die koe aangegeven op
het gemeentehuis. Vanuit het gemeentehuis werd
de keuringsdienst geregeld en dan kwam een
keurmeester de koe keuren of deze wel geslacht
kon worden. Bij goedkeuring werd er geslacht en
dan kwam hij de volgende dag weer om het vlees
te keuren. Ook toen al was tijd kostbaar. Kwam de
keurmeester te laat dan kon men eigenlijk niet meer
slachten die dag en dan moest je zo’n dag inhalen, je
begrijpt, het was vreselijk hard werken om dat voor
elkaar te krijgen. Vriescellen en grote koelkasten

waren toen nog niet gewoon. Er werd veel met
blokken ijs gewerkt. In de tijd dat Arie in de zaak
kwam waren koelcel en koelkast wèl geïnstalleerd.
Het was niet alleen slachten, al het vlees moest
bewerkt worden: van gehakt tot fijne lapjes. Henk is
nu de grote verwerker van het vlees, vooral als het
om worst gaat.
Een varken voor de slacht, links veehandelaar de Kooter uit
Hazerswoude en de slager rechts is Adrie Alberts.
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Het beroep slager kun je als zwaar kwalificeren:
Nu wordt er een opdracht gegeven aan een
altijd staan aan de grote houten tafel om alles te
bepaalde slachterij. Arie vertelt dat je daar ook
verwerken (en altijd zo koud mogelijk). En hoe blijf kritisch in moet zijn, want wil je een bepaalde
je in die kou als slager gezond?
kwaliteit verkopen en dan moet het op de eerste
Het slachten was toen normaal. De klanten maakten plaats goed geslacht zijn. Ze krijgen nog wel
ruim van tevoren hun wensen kenbaar, als ze iets
bepaalde stukken die zij zelf verwerken tot lapjes
speciaals wilden hebben. Er zat nu eenmaal een
vlees of iets anders, want het is volop schnitzel, vink
bepaalde hoeveelheid bief- of riblappen aan een
of cordon bleu. Kwaliteit staat altijd voorop; dit
koe en een varken had ook maar een bepaald aantal vinden Arie en Henk het allerbelangrijkste voor hun
karbonades. Arie vertelde dat de klant dat vroeger
zaak. Intussen wordt alles verpakt in fris plastic of
accepteerde. Waren de saucijzen of bieflapjes op,
speciaal cellofaan, terwijl daar vroeger papier voor
dan nam je gewoon iets anders. Tegenwoordig moet werd gebruikt.
je ervoor zorgen dat er altijd
keuze is.
De service naar de klanten
was toen best groot. Veel
mensen lieten het vlees thuis
bezorgen. Meestal ging
een slagersknecht midden
in de week met gehakt of
speklapjes naar de klant en
nam meteen de bestelling
op voor de zaterdag. Alles
werd in een grote mand
voorop de fiets gedaan en
naar de klanten gebracht.
Vooral wat verder weg werd
er bezorgd, bijvoorbeeld
in Gelderswoude of de
Hoogeveen. Nog niet
iedereen beschikte over een
auto, boodschappen en het
vlees werden toen nog thuis
Een volle winkel met achter de toonbank v.l.n.r. Daan Scholten, Mevr. Buis en Piet Buijs.
gebracht. Mijn broer Dick had
er een zaterdagbaantje aan. Hij heeft geruime tijd
De veehandelaar die wel eens slachtte, dit steeds
voor slager Buijs het vlees bezorgd. Dick vond het
vaker ging doen, toen een winkel ging bouwen en
een fijne tijd, “want”, zei hij, “slager Buijs sprak altijd steeds vee kocht, slachtte, verkocht en weer kocht,
zijn waardering uit. Als je het goed deed zei hij dat
slachtte en verkocht… intussen is het bedrijf 100 jaar
ook” en dat heeft Dick in hem gewaardeerd. Ja, met oud. En bij dat honderdjarig jubileum werd groots
dat bezorgen kreeg hij ook wel eens klachten, want stil gestaan. De winkel werd voor een paar dagen
als er niet goed opgelet werd en de gesneden worst ingericht als partyroom. Je kon er niet alleen vlees
onderin de mand terecht kwam, dan was niemand
en jubileumaanbiedingen kopen. Er was taart en
blij dat na een lange fietstocht, met het nodige
koffie of thee, drankjes en de hapjes werden ook
gehobbel, de worst wel erg op elkaar geplakt was.
niet vergeten. Het was tenslotte feest. Arie en Henk
Arie zegt zelf over het personeel: “we hebben altijd hebben vele fijne en leuke reacties gekregen op de
fijne hulp, mensen die zich inzetten voor de zaak.
viering van hun jubileum. Voor de bloemen was
Ook als iemand vertrekt dan komen ze vaak nog
één tafel niet genoeg. Het waren mooie dagen waar
eens even kijken in de winkel en langer dan 10 jaar
beiden met veel genoegen op terugkijken.
werken bij Buijs is geen uitzondering!”
Al lange tijd wordt er niet meer geslacht. Broer
Hoeveel jaren er nog bij zullen komen, dàt weet
Henk die altijd de inkoop van het vee deed, koopt
Arie niet. Het is anno 2013 best moeilijk om een
nu alleen nog maar wat vee voor zijn land om het
speciaalzaak zoals een slagerij te blijven voortzetten.
gewoon daar een poosje te laten lopen en dan weer Hoe lang dit kan duren weet je nooit. Voorlopig zijn
te verkopen. Heb je een stuk grasland, dan is het
Arie en Henk nog niet van plan er een punt achter
jammer om dat leeg te laten.
te zetten.
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Joost van der Eijk, een echte bestuurder
Anneke Bregman - de Groot

Eén van de nieuwe(re) fietspaden in Benthuizen draagt de naam ‘Joost v.d. Eijkpad’.
Dit pad is genoemd naar de eigenaar van de grond waarop het fietspad is gerealiseerd.
Van der Eijk was echter niet alleen eigenaar van landbouwgrond. Naast zijn
boerenbedrijf was hij vele jaren gemeenteraadslid (en wethouder) en lid van het
polderbestuur. Tijd om eens nader kennis te maken met J.(osephus) van der Eijk.
Koningin Wilhelmina was net een jaar koningin
toen op 23 september 1899 in Benthuizen bij
het echtpaar Pieter van der Eijk en Adriana van
der Eijk-Noordam een zoon werd geboren. Op
het gemeentehuis werd de pasgeborene door
burgemeester Verheul ingeschreven onder de naam
‘Josephus’ met als roepnaam Joost.
Thuis was de boerderij aan de Dorpsstraat nummer
47, waar later de winkel van Floor Brouwer was
gevestigd. Joost ging naar school en wist al vroeg
wat hij wilde worden, net als zijn grootvader, vader
en zijn twee broers: boer.
Volgens zijn dochter, mevrouw A(drie) Huysmanvan der Eijk, was haar vader een boer in hart en
nieren. De broers Piet en Jaap gingen boeren op
een boerderij in de Hoogeveen. Joost kwam op de
boerderij midden in het dorp.
Hij trouwde begin jaren twintig van de vorige eeuw
met Wouterina den Hertog, afkomstig uit Alphen
a/d Rijn. Het pasgetrouwde paar ging wonen op de
oude boerderij. Maar al gauw werd aan de overzijde
een nieuwe boerderij gebouwd.

Op de grond rond de oude boerderij
werden huizen gebouwd, die er nu nog steeds
staan. Onder andere aan de Van der Eijkstraat,
zijstraat van de Dorpsstraat. Het echtpaar Van der
Eijk - den Hertog kreeg vier kinderen: één zoon, Piet
en drie dochters, Jo, Adrie en Alie. De jongste twee
kinderen werden op de nieuwe boerderij geboren.
Mevrouw Huysman weet nog dat de families
Klomp en Korbijn meewerkten op de boerderij:
“Mijn ouders spraken altijd met veel waardering
over hen.”
Joost van der Eijk was een vooruitstrevende boer.
Hij was niet bang voor een experiment en wilde
graag de eerste zijn bij activiteiten op landbouw
gebied. Volgens burgemeester Keijzer was dat ook
het geval op bestuurlijk gebied: “U was een figuur
die er wel van hield om eens iets anders te doen dan
een ander… Heb ik misgegokt, dan heb ik het in
ieder geval geprobeerd.”

Maatschappelijk betrokken

Naast het boerenbedrijf had Joost van der Eijk nog
andere bezigheden. Hij
Het gezin van der Eijk,
was maatschappelijk zeer
aangevuld met schoonzoon Maarten Leune Jr. en schoondochter Tonie van der Mast.
betrokken en iemand die veel
goeds voor de gemeenschap
heeft gedaan.
In Benthuizen stond Joost
van der Eijk bekend als
integer en betrouwbaar. Zijn
dochter Adrie zegt daarover:
“Hij was eerlijk en oprecht,
hij was wel streng voor
zichzelf.”
Als vader was hij betrokken
bij zijn kinderen. “Hij was
voor mijn gevoel echt niet
elke avond weg. Weet je,
hij deed ook overdag veel
bestuurswerk.”
Adrie kan zich nog wel
poldervergaderingen
herinneren. Die werden
namelijk thuis op de
boerderij gehouden.
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zo: als het ophoudt met regenen,
gaat meestal ook de wind liggen.
En dan moet jij eens proberen het
grondwaterpeil omlaag te krijgen
met molens die geen wind vangen.”
In zijn tijd als bestuurder werden er
motoren in de molens geplaatst zodat
ook bij windstil weer het water kon
worden weggemalen.
In ‘De Noordplas’ werden twee
grote gemalen geplaatst. Van der Eijk
vervolgt: “U denkt misschien, wat zit
hij toch steeds over het waterpeil te
praten, maar het belangrijkste in de
polder is: je water zo laag mogelijk
houden. Nu we verenigd zijn in ‘De
Noordplas’ gaat dat voortreffelijk”.
Hoewel Van der Eijk slechts 27 jaar
was, begreep hij als boer heel goed
Van der Eijk als polderbestuurder bij de opening van een poldergemaal in 1939.
hoe belangrijk het werk van een
V.l.n.r. Cor van Gaalen, Maarten Leune sr., Joost van der Eijk, Willem Diephout,
polderbestuurder was. Hij zegt zelf
Johannes Bogaards en Gerrit van Staalduinen.
dat hij er ook ‘gevoel’ voor had, “Een
Mevrouw Van der Eijk was naast het drukke werk
polder moet je aanvoelen.” Het bestuurswerk voor
op de boerderij lid van de Nederlandse Bond van
de polder heeft hij vele jaren gedaan. Vanaf de
Plattelandsvrouwen (die heette toen nog Bond voor reglementering van de Benthuizer Polder in 1922,
Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen). Ook
eerst als lid en vanaf 1943 als voorzitter. En nadat
was zij actief in het bestuur van het ‘Groene Kruis’. de Benthuizer polder in 1969 was opgegaan in het
Toen er na de watersnoodramp in 1953 hulp werd
bestuursorgaan ‘De Noordplas’ bleef hij actief als lid
gevraagd, was zij betrokken bij de inzameling en
van het nieuwe polderbestuur.
stelde een ruimte beschikbaar waar ingezamelde
Voorts was hij in het bestuur van het waterschap
hulpgoederen werden uitgezocht en opgeslagen.
De Omringdijk van de drooggemaakte Noordplas
vertegenwoordigd. Tevens was hij vanaf 1958 tot
Polder
1975 hoofdingeland van het Hoogheemraadschap
Eén van de belangrijke bestuurlijke taken van Joost van Rijnland.
van der Eijk was het werk voor de
Burgemeester en raadsleden met geheel rechts wethouder Van der Eijk.
‘polder’.
Vijftig jaar was hij bestuurlid en
ook een aantal jaren voorzitter van
het polderbestuur. Eerst van de
Benthuizer polder. Later, na een fusie
van vier polders, als bestuurder van
‘De Noordplas’.
In Benthuizen was het grondwaterpeil
van groot belang voor de boeren. En
het polderbestuur was de aangewezen
organisatie om te zorgen voor een zo
goed mogelijk waterbeheer.
Van der Eijk was vanaf 1927 lid van
het polderbestuur. In die tijd werd
de Benthuizer polder nog droog
gehouden met molens die alleen
konden malen als er genoeg wind
stond. In een krantenartikel uit 1975
zegt hij daarover: “Doffe ellende
vaak in de polder, want kijk, het is
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De gebruikersgroep ‘Vrienden van het Bentwoud’ nam contact op met Marcus Pos, toen nog secretaris van de Historische Kring en
vroeg of hij historische namen kon aandragen voor eventuele aan te leggen paden en wegen in het Bentwoud. Als eerste moest er
een naam worden gevonden voor de kortste fietsverbinding door de Driehoek van het Bentwoud naar de Randstadrail.
De HKB heeft toen voorgesteld om het fietspad ‘Joost van der Eijkpad’ te noemen. Omdat het fietspad over het (vroegere) land van
Van der Eijk loopt en tevens als waardering voor zijn vele maatschappelijke activiteiten.

Gemeenteraad

Vanaf 1946 had Van der Eijk zitting in de gemeente
raad van Benthuizen. En na drie jaar, in 1949, werd
hij wethouder. Dat ambt bekleedde hij tot 1969. In de
jaren na de oorlog zag hij Benthuizen groeien. Daarbij
hield hij het maatschappelijk belang goed in het oog.
Toen er voor de uitbreiding van het dorp ‘eigen’ grond
nodig was, deed hij daar “welwillend afstand van”,
volgens het verslag in de Nieuwe Leidse Courant.
In 1969 werd Joost van der Eijk op zijn verjaardag
verrast met een Koninklijke onderscheiding.
Hij werd onder valse voorwendselen naar het
gemeentehuis gelokt. Tijdens de toespraak die
burgemeester Keijzer hield bij de uitreiking
vertelde de burgemeester dat Van der Eijk hem
nog als wethouder had verwelkomd bij zijn
komst naar Benthuizen. Niet alleen de lange tijd
als gemeentebestuurder was een reden voor een
‘lintje’. Ook zijn vele andere activiteiten. Naast
lid van polderbestuur en hoogheemraadschap,
was hij sinds 1945 lid van het Oranje-comité,
voorzitter van de commissie tot wering van
schoolverzuim, bestuurslid van de Boerenleenbank

Burgemeester Keijzer reikt aan Van der Eijk de erepenning van
Benthuizen uit.

en de Suikerbietenbouwersvereniging (later de
Coöperatieve Aankoopvereniging genoemd).

Pensionering

Toen Van der Eijk stopte met zijn boerenbedrijf
liet hij een huis bouwen aan de Geerweg. Van
daaruit deed hij tot zijn vijfenzeventigste jaar nog
bestuurlijk werk. Toen stopte hij ook met zijn werk
voor de polder. In Trouw zegt hij: “Ik ga de polder
nog wel in natuurlijk, maar nu wandelend
met mijn vrouw. Nee, ik zal me nergens
meer mee bemoeien…”
In 1979 overlijdt Joost van der Eijk, 80 jaar
oud. Benthuizen verliest daarmee een
markante inwoner, die veel heeft betekend
voor Benthuizen.

Bronvermelding

Trouw (aug. 1975);
AD (aug 1975);
Leidsch Dagblad (sept. 1969);
Nieuwe Leidse Courant (sept. 1969).

Hier als wethouder tijdens een nieuwjaarsreceptie.
V.l.n.r. Mevr. v.d. Eijk, Wethouder v.d. Eijk,
Dhr. Simhoffer, Mevr. Keijzer, Burgemeester Keijzer en
Mevr. Sheriff.
Ingeland
Een ingeland is iemand die eigendommen (land) heeft binnen een waterschap. Hij of zij hoeft dus niet persé in het waterschap
te wonen, zolang hij/zij maar eigendom heeft binnen het schap. Traditioneel hadden de ingelanden als enigen actief en
passief stemrecht binnen het waterschap. De huidige wetgeving kent echter meerdere categorieën. Ook ingezetenen zijn
stemgerechtigd. Ingeland komt uit het Middelnederlands. Gelant betekende ‘eigenaar zijnde van een stuk land’.
Hoofdingeland
In sommige waterschappen werd een bestuurslid, vergelijkbaar met een gemeenteraadslid, hoofdingeland genoemd.
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Varen met de Historische Kring
Anneke Bregman - de Groot

Even leek het erop dat de prachtige vaartocht van de
Historische Kring over de Kagerplassen van vorig
jaar de laatste zou zijn. Maar gelukkig, door alle
enthousiaste reacties, zochten Ries en Adri opnieuw
voor ons naar een mooie route over het water. En
zo stonden er woensdagmorgen om half negen
51 personen bij de oudheidkamer van Benthuizen
‘De Negen Turven’.

Maar om zijn gasten niet teleur te stellen was er een
inventieve oplossing gevonden. We voeren niet op
eigen kracht maar werden geduwd! Met grote kabels
verbonden aan een sterke duwboot werd het schip
vooruit gestuwd.
Door het prachtige weer was vooral het bovendek
in gebruik. Naast prachtige natuur werden de
aanwezigen onthaald op koffie en thee met heerlijke
taart. En niet lang daarna genoten we van
een voortreffelijke lunch.
De vaartocht had als thema ‘Hollandse
Plassen’. Meren met namen als Norremeer,
Zweiland en Dieperpoel werden doorkruist.
Tegen de middag kwamen we aan op het
Braassemermeer.
De kapitein fungeerde tevens als gids en
vertelde over de molens waar we langs
kwamen. De polders moeten nog steeds
worden bemalen. En hoewel grote gemalen
dit werk hebben overgenomen, kunnen we
nog genieten van de prachtig gerestaureerde
molens. Wat een technische kennis hadden
de Nederlanders vroeger al. Zonder motoren
de Haarlemmermeer leegpompen, alleen
met windkracht. Het is nu haast niet meer
voor te stellen.
Naast genieten van water en polders, werd
er lekker bijgepraat door (oud)-inwoners
De reis ging eerst per auto naar Leiderdorp. Hoewel
van Benthuizen. De dag was zo voorbij en rond
een overbekende rit door de Zoeterwoudse polder
vijf uur werd er aangemeerd aan de Zijldijk. Maar
blijft het een mooie reis. Groen, ruimtelijk en gelukkig niet nadat Ries een kleine inventarisatie hield of
nog veel boerderijen waar de koeien buiten grazen.
er belangstelling zou zijn voor een vaartocht naar
De boot lag aan de Zijldijk op ons te wachten.
Rotterdam. Enthousiaste geluiden genoeg. Dus we
De kapitein was toen al een tijd bezig geweest. De
kunnen nu al uitkijken naar een nieuwe tocht.
motor van het schip weigerde namelijk alle diensten. Adri en Ries, namens alle varenden: bedankt!
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