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Bestuur van de HKB: 
  M. Havenaar, voorzitter  

M. van der Haven-Verweij, secretaresse 
E.A. van Driel, 1e peningmeester 
P.L. van Vliet, 2e peningmeester 
J. de Ruiter, lid

Oudheidkamer De Negen Turven 
(met Winkel van Sinkel) 
Dorpsstraat 139, 2731 AN  Benthuizen 
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. 
De Winkel van Sinkel is ook woensdagmiddag  
van 13.30 tot 16.30 uur 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

Zwerven door de Regio
Ries en Adri Havenaar

Meldt u met uw E-mailadres
Juist de Historisch Kring Benthuizen dient met haar tijd 
mee te gaan. Het HKB-bestuur wil dan ook met u gaan 
communiceren via Internet. Meldt uw E-mailadres aan de 
secretaris [e-mailadres hkbenthuizen@hetnet.nl] en u ontvangt 
voortaan de uitnodigingen voor lezingen en andere berichten 
digitaal. Beseffend dat het Historisch Kring Benthuizen veel 
senioren kent, is het toch niet meer van deze tijd om bijna de 
helft van de leden nog per papieren post te informeren. 
Eigenlijk alle instellingen, stichtingen en verenigingen gaan 
uit van ‘digitale berichtgeving’. Zelfs wanneer men zelf niet 
over internet beschikt, is er altijd wel een gezins- of familielid 
bereid zijn - of haar E-mailadres beschikbaar te stellen. 

Als u beslist NIET digitaal geïnformeerd kunt worden: 
geef dit a.u.b. door aan de HKB ledenadministratie, 
Christinastraat 63, 2731 EZ  Benthuizen. Of bel 079-3313705.

Natuurlijk blijven we Benthuizer Turfjes en Turfstrooisels op 
papier verspreiden, maar graag besparen wij voor het overige 
informatie-verkeer de portokosten en de HGN-vrijwilligers 
onnodige postrondes. Dus graag uw medewerking om alle 
E-mailadressen te verzamelen! 
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Wanneer je een nieuwe Turf gaat samenstellen, denk 
je: nu al? De oude is pas uit en wat is er nog te melden 
van en over de ‘Kring!’

Het is april 2015. Er is intussen veel veranderd in 
het bestuur. Op de ledenvergadering heeft de heer 
R. van Daalhoff afscheid genomen als bestuurslid. Hij 
heeft veel andere drukke werkzaamheden, dus moest 
hij keuzes maken. De voorzitter heeft hem tijdens 
de vergadering bedankt voor zijn inzet. Ook de 
heer D. Stam stopt als bestuurslid, in dit geval door 
persoonlijke omstandigheden. Hij werd eveneens 
bedankt, maar omdat hij niet aanwezig was, gaat de 
voorzitter hem nog bezoeken om hem persoonlijk 
te bedanken. U ziet, het bestuur mist twee leden, 
daarom een oproep: “wilt u meedoen in het bestuur, 
geef u op!”
Het was een goede ledenvergadering. Aan alle 
voorwaarden waaraan een bestuur moet voldoen, 
werd voldaan. 
En toen werd de fi lm over Den Haag, met al zijn 
paleizen, vertoond. Heel boeiend. Al heb je ook maar 
een beetje interesse voor de geschiedenis, en dat hebt 
u als lid van de Historische Kring, alles wat werd 
verteld, was zeer interessant. 

De nieuwjaarsbijeenkomt was heel gezellig en 
wederom boeiend, mede door de knappe powerpoint 
presentatie van de heren M. Pos, J. van Dongen en 
M. Bregman. Heerlijk herkenbaar voor velen van 
ons, wanneer de gebeurtenissen van een bepaald jaar 
(1971) onder de aandacht gebracht worden.

De laatste weken in februari en maart zag u 
regelmatig een bericht van Oudheidkamer de 
Negen Turven in de regiobladen staan. Er zijn vaak 
activiteiten in de Oudheidkamer. Met grote dank aan 
de inzet van de vrijwilligers van onze Historische 
Kring die dit organiseren. Het ene onderwerp is nog 

interessanter dan het andere. Erg leuk, het is niet 
alleen kijken, je kunt ook meedoen. En niet alleen de 
Oudheidkamer is actief, vergeet vooral de Winkel 
van Sinkel niet. Vele malen ben ik erin geslaagd om 
daar lekkere dingen te kopen en die met groot succes 
cadeau te doen. Altijd is er weer iets nieuws te vinden 
wat leuk is voor jezelf of voor anderen. 

En dan zijn er natuurlijk de tentoonstellingen. Na de 
tentoonstelling miniatuurauto’s (hebt u zich ook zo 
staan vergapen aan die prachtige modellen!), gaan we 
genieten van Barbies!!

Kortom, een historische vereniging die bruist van 
energie en ideeën. Maar, soms is het lastig om op 
een goed idee te komen. Gelukkig lukt dit altijd wel 
weer. En wie weet loopt u, lezer van dit stukje, al lang 
met een leuk idee of tip rond, laat het ons weten, wij 
staan ervoor open. Het is fi jn, wanneer er meegedacht 
wordt.

Nu kunt u weer volop gaan genieten van uw nieuwe 
Turfje. Wij gaan met een aantal verhalen nog even 
door op het thema van de monumentendag, namelijk 
‘Op Reis’. En een verhaal van heel bijzondere 
Benthuizenaar, meneer de Ruiter, die 100 jaar oud is!! 

Wij, redactie, zijn blij met de reacties die u geeft op de 
Turfjes. Heel vaak ontvangen wij leuke en positieve 
berichten van u. Hartelijk dank hiervoor. Dat geeft je 
energie om er weer voor te gaan.

Veel leesplezier.

Agenda
27 april  Koningsdag met 3 kramen 

aanwezig op de markt.
9 mei Molendag 2015.
9 mei  Laatste dag tentoonstelling 

Miniatuur auto’s en Modelbouw. 
23 mei  13.30 uur opening nieuwe 

tentoonstelling.
31 mei t/m 6 juni Anjer collecte.
12 september Monumentendag 2015.
23 oktober Ledenavond.

Nieuwe Leden
Mevr. W. Reterink-Slootmaker en
Dhr. L. Laban, beiden uit Benthuizen.

 Van het Bestuur van de Historische Kring Benthuizen
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Midden in de winter van het oorlogsjaar 1915 
werd Piet de Ruiter geboren. Zijn ouders woonden 
toen in het huis naast de winkel van Neeltje van 
der Linden. (In de volksmond het ‘oude klooster’ 
genaamd). Nederland was neutraal in de Eerste 
Wereldoorlog. Dat betekende echter niet dat er 
geen soldaten nodig waren. En zo 
gebeurde het dat vader Jacob de Ruiter 
zich in Woerden bevond ten tijde van 
de geboorte van zijn zoon. Gelukkig 
was Gerrit Slootweg dat weekend 
met verlof. Toen die zondagsavonds 
terugkeerde op de kazerne in Woerden, 
bracht hij de boodschap over dat 
er een zoon geboren was. Jakob de 
Ruiter mocht van de kapitein naar 
zijn vrouw en pasgeboren zoon. Op 
29 januari, midden in de winter, stapte 
hij ’s avonds om 10 uur op de fiets! 
Twee en half uur later kwam hij aan 
in Benthuizen, maar vond de deur op 
het nachtslot! Pas na veel gebonk op de 
ramen werd hij binnen gelaten.
Lang kon hij niet blijven. De kapitein 
had hem slechts één dag verlof gegeven. 

Jeugdjaren
Piet ging op zesjarige leeftijd naar de Openbare 
School aan de Dorpsstraat. Hij herinnert zich 
nog de namen van zijn juf en meester. “De juf 
heette juffrouw Van Velthuizen. De meester heette 
Suijker en de bovenmeester was meester Van Os. 

Ik had twee schoolvriendjes: Piet 
Vermeulen, die had later een garage 
en Jaap Bregman( Czn).”
Voor de meeste kinderen zat na de 
zesde klas de schooltijd erop. Piet 
de Ruiter mocht nog een poosje op 
school blijven, in een soort zevende 
klas. “Die was er officieel niet, maar 
ik was nog zo’n klein ventje dat mijn 
vader en moeder het beter vonden 
dat ik nog een poosje op school bleef. 
Anders liep ik toch maar in de weg”, 
glimlacht De Ruiter.
In 1928 ging Piet aan het werk bij 
tuinder Van der Bijl. Die woonde 
achter aan de Westzijdeweg. “Ik 
verdiende de eerste week vijf gulden. 
Na 2 weken kreeg ik een gulden 
opslag.” Als zeventienjarige jongen 
ging De Ruiter al met paard en 

wagen naar de veiling in Pijnacker. “De baas vroeg 
niet of je het kon, je moest.”
Bram van der Bijl was een glastuinder. Hij 
verbouwde onder andere sla en komkommers. Het 
tweede jaar dat Piet in dienst was bij Van der Bijl 
werd er een stookkas bijgebouwd. Daar werden 
tomaten en bloemkool in verbouwd. De Ruiter: 
“Dat vond ik leuk. Je moest leren stoken. Het stoken 
gebeurde met kolen. Die kolen en briketten werden 
per spoor vervoerd tot Hazerswoude. Daar laadde 
Piet de Vrij, die net als vrachtrijder begonnen was, 
de kolen en bracht die dan naar Van der Bijl. En dan 
brachten wij de kolen met de kruiwagen naar de 
kas, zodat die verwarmd kon worden.”

100-jarige Piet de Ruiter vertelt
In het vorige Turfje stond een verhaal over het leven van de heer Olivier Bij de Vaate. Ik schreef ook 
dat hij de oudste inwoner van Benthuizen was. Maar dat is niet waar! Onze oudste ingezetene is 
de heer Piet de Ruiter. Ere wie ere toekomt! 29 januari 2015 vierde hij zijn honderdste verjaardag. 
Een goede reden voor de historische Kring Benthuizen om hem te feliciteren met het bereiken van 
deze bijzondere mijlpaal en hem te vragen naar zijn herinneringen.

Anneke Bregman - de Groot

Boven: vader de Ruiter als militair, die op de fiets vanuit Woerden 
moest komen om de pasgeboren Piet te kunnen bekijken.
Onderste foto: met vrienden naar de bollenvelden; v.ln.r. Mart 
Alberts, Piet de Ruiter, Jaap Bregman Cz., Piet Vermeulen en  
Piet Bregman Cz.
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Ander werk
Na drie jaar ging De Ruiter op zoek naar ander 
werk. Het was 1931, de crisisjaren, dus veel werk 
was er niet. Vader Jacob de Ruiter was voor zichzelf 
begonnen als landbouwer. En daar kwam zoon Piet 
toen terecht. Dat was geen groot succes. De Ruiter: 
“Ik had niets met het polderwerk, dus dat heb ik 
niet lang gedaan. Gelukkig had ik ondertussen mijn 
rijbewijs gehaald. In een geleende auto. Ik had een 
Buick gehuurd bij Arie Buijs. (Dat was trouwens de 
enige auto die je kon huren in Benthuizen). En met 
die Buick heb ik in Delft mijn papiertje gehaald. De 
eerste keer zakte ik. Volgens de examinator reed ik 
onbeheerst. Dus de tweede keer heb ik een beetje 
ingehouden.”
Rijles had Piet de Ruiter niet gehad. “Als ik met 
iemand meereed lette ik goed op. En ik ging 
wel eens met boterboer Leen van Leeuwen 
mee naar Leiden. Dan mocht ik ook rijden, hij 
gaf dan aanwijzingen. Mijn broer Wim was 
vrachtwagenchauffeur bij Piet de Vrij, maar begon 
zelf een bedrijf. Toen ben ik in zijn plaats in dienst 
gekomen bij Piet de Vrij.”

Ongeluk
Binnen het jaar had De Ruiter een ernstig ongeluk 
en lag lange tijd in het ziekenhuis. De Ruiter: 
“Adriaan Vermeulen, nog een jonge jongen, had 
geen werk en wilde graag leren chauffeuren. Dus 
hij reed vaak mee. Hij had wel een rijbewijs, maar 
nog geen vrachtwagenrijbewijs. De Vrij vond het 
wel handig als Adriaan ook kon sturen en stelde 
voor om hem ook te laten rijden. Nou, ik liet hem 
op de terugweg uit Leiderdorp achter het stuur en 
at ondertussen een boterhammetje, want hij kon 
echt goed rijden. We reden op een dijk richting 
Koudekerk aan de Rijn. Het was augustus, lekker 
weer en ik had mijn arm op het open raampje 
liggen. De vrachtwagen reed echter te dicht 
langs de kant en raakte een lantaarnpaal. 
Die paal brak af en raakte mijn arm. Ik 
moest naar het Academisch Ziekenhuis. 
Daar heb ik een hele tijd gelegen met mijn 
arm in een rekverband en gewichten eraan. 
Naderhand moest ik opnieuw worden 
geopereerd. Het is wel weer goed gekomen 
al duurde het wel meer dan een jaar.”

Buschauffeur
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog (1939) trouwde 
Piet de Ruiter met Antje Agatha van Leeuwen. Zij 
gingen in een van de huizen van Van Noort wonen.
(Aan de Dorpsstraat nu naast de hengelsportzaak). 
Maar na de Kerst van 1941 zou Piet de Ruiter 
werkloos raken. Zijn zuster Bertha had echter in 

de bus op weg naar huis Job de Graaf ontmoet. En 
die jongen wist wel een baan voor haar broer. Hij 
kon buschauffeur worden bij Citosa. De Ruiter: “Op 
zaterdagavond reed ik mijn laatste ritje voor De Vrij, 
op zondagmorgen zat ik op de bus.” 
Hoewel het nog aan het begin van de oorlog was, 
reden de bussen al op gas (zie foto).
Het gas werd uit kolen ‘gewonnen’. Dat betekende 
dat de chauffeur goed op moest letten of hij meer of 
minder zuurstof moest gebruiken. Technisch inzicht 
was dan handig. En techniek was voor De Ruiter 
geen probleem.
Hoewel De Ruiter wel op de nominatie stond om 
voor de Duitsers te moeten werken, is dat gelukkig 
nooit gebeurd. “Ik kon gewoon bij Citosa blijven 
werken, mijn baas zei dat hij me niet kon missen. 
Toen moest er wel een ander in mijn plaats, maar 
die is ondergedoken. De uren werden wel minder 
natuurlijk toen de oorlog langer duurde. Er waren 
op het laatst geen banden meer en ook geen nieuw 
materieel.”
Een bus besturen was zeker in de oorlog geen 
sinecure. Zeker ’s avonds wanneer alle verlichting 
verboden was. “Op een van mijn ritten reden we 
over een smalle weg met een brede sloot ernaast. 
Ik zorgde altijd dat de bus niet vlak naast de sloot 
stopte als er passagiers uit moesten stappen. Een 
collega van mij was niet zo slim. En daardoor stapte 
een vrouw vanuit de bus zo in de sloot!”

Oorlog
Na een jaar chaufferen, kwam Piet de Ruiter in de 
garage terecht. Vooral door het gewoon te doen 
leerde hij het vak. “Ze vroegen niet of je het kon, je 
moest gewoon beginnen.” Hij vond het technische 
werk erg leuk om te doen. De laatste tien jaar van 
zijn arbeidzame leven was hij chef van de garage.

Persoons-
bewijs 
van Piet 
de Ruiter 
uit de 
Tweede 
Wereld-
oorlog.
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In de Hongerwinter (1944) maakte 
De Ruiter wel verre tochten met een 
bus naar Friesland. “Er was in die 
tijd bijna geen busverkeer meer. Er 
werd geschoten op alles wat reed.”
Totdat er aan Citosa een vraag 
kwam van de firma Noordam 
uit Zoetermeer. Noordam had 
een groothandel in kaas en 
eieren. Gedurende de hele oorlog 
leverde hij al levensmiddelen aan 
ziekenhuizen. Maar op zekere dag 
werd de vrachtwagen waarmee hij 
de goederen vervoerde gevorderd 
door de Duitsers. De Ruiter vertelt 
dat toen het plan werd opgevat, 
om uit één van de toch stilstaande 
bussen alle banken te slopen en die 
vervolgens in te richten voor het 
vervoer van kaas en boter. Daar 
had ik wel zin in. Ik kreeg een 
(vervalste!) Ausweis en ging op pad. 
We deden er twaalf uur over. We 
vertrokken ’s avonds om 9 uur en 
waren dan de volgende morgen op 
de plaats van bestemming. ’s Nachts 
rijden was veiliger vanwege de 
beschietingen, maar dan nog ging het voornamelijk 
over secundaire wegen. En in bijna pikkedonker.
De Ruiter: “Om de koplampen was blik gespannen,
er zat alleen een klein gleufje van 5 centimeter lang en
1 centmeter breed, waar een beetje licht door scheen.
Ik ging meestal met Kees de Kooter of Piet Vermeulen.” 
Zeker in de laatste winter van de oorlog kwamen 
er regelmatig mensen aan de deur voor voedsel. 
Maar De Ruiter herinnert zich nog dat op de ritten 
naar Friesland veel mensen langs de weg liepen. 
Daar zag je onderweg hele colonnes. Vrouwen met 
een bakfiets, lopend van Rotterdam naar Friesland.  
Maar ik hoorde ook van een oude man die op weg 
was naar huis en toen is overleden. En in de bakfiets 
toch mee naar huis werd genomen.

Duitsers in huis
De familie De Ruiter kreeg twee Duitse soldaten 
ingekwartierd. “Eén soldaat was een aardige jongen. 
Op een dag vroeg hij of hij mijn ‘Fahrrad’ mocht 
lenen, want hij wilde zijn broer bezoeken. Hij had 
een brief gekregen waarin (in code, want soldaten 
mochten nooit schrijven waar zij gelegerd waren) 
stond dat hij in Leiden was gestationeerd. 
Die soldaat vertrok op mijn fiets met anti-plofbanden.
Het liep niet zo goed af. Op de terugweg werd 
hij door ‘goede’ Nederlanders de verkeerde kant 
opgestuurd en was hij te laat terug voor appèl. Dus 

kreeg hij straf en 
moest hij de volgende 
dag door de modder 
kruipen. Hij zag eruit 
als een varken. Terwijl 
de commandant hem 
daarna de opdracht 
gaf de volgende 
ochtend in een 
blinkend uniform voor 
hem te komen staan. 
Mijn vrouw heeft 
toen alles gewassen 
en al zijn kleren 
’s avonds droog staan 
strijken. We hadden 
medelijden met hem.”

Bevrijding
Op de dag van de 
bevrijding kwam 
Piet de Ruiter uit 
Zoetermeer. “Ik 
hoorde onderweg dat 
de oorlog over was.” 
De vlaggen werden 
uitgestoken. Ook uit 

het huis van Piet de Ruiter, zoals te zien is op de 
foto waarop Kees van Noort en George Bregman 
staan. 
De eerste ritten met een opgekalefaterde bus gingen 
naar Groningen: “Daar haalden we Nederlanders 
op die uit Duitse (werk)kampen kwamen. Het was 
bar slecht georganiseerd in die tijd.”
De Ruiter maakte soms bizarre situaties mee: 
“Ik bracht op een dag twee broers terug naar 
het Westland. Daar werden zij opgevangen door 
mensen uit het verzet. Mannen in overalls en 
een geweer. Ik zie die jongens kijken naar zo’n 
‘verzetsman’ en voordat iemand in kan grijpen 
springen zij met z’n tweeën bovenop die man. Wat 
bleek, die man was in Duitsland bewaker in hun 
kamp geweest en was vlak voor de bevrijding snel 
bij de ondergrondse ‘verzetsman’ geworden. Hij 
had er alleen niet aan gedacht dat een bewoner van 
het kamp hem zou herkennen!”
In Benthuizen was broer Jaap ook bij het verzet. 
“Daar mochten wij natuurlijk niets van weten al 
vermoedde ik het wel. Zo wist ik ook dat Arend 
van Noort bij het verzet zat. Bij boer Buijs in 
Gelderswoude hielden zij schietoefeningen.”

Veel tijd om de bevrijding te vieren was er niet. 
De zaak moest weer worden opgebouwd. Maar 
daarover een volgende keer…

Piet de Ruiter in oorlogstijd achter de autobus 
met gasgenerator.
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Op de foto hieronder, die gemaakt is in de Dorps-
straat, zit een groepje jongens op de stoep. Voor het 
winkeltje van weduwe Van der Linden. Eén van die 
jongens is George Bregman. Herkent hij nog meer 
jongens? “Ik was toen de foto werd gemaakt 16 jaar 
oud. Wie de foto heeft gemaakt weet ik niet meer. 
De jongen helemaal vooraan is mijn vriend Kees 
van Noort. De jongen met de witte bloes heet Chris. 
Zijn achternaam weet ik niet. Hij was ‘in de kost’ bij 
bakker Gerrit Van der Bijl (de vader van Joop v/d Bijl). 
Daarachter zit ik op mijn knieën. De staande jongen 
herken ik niet meer. En volgens mij zie je achteraan 
nog Bram Qualm, de zoon van Willem Qualm.”
Hoewel de foto zeventig jaar oud is, herkent de heer 
Bregman de situatie nog als de dag van gisteren. 

“Achter het winkeltje van weduwe Van der Linden 
stond de schuur van de wagenmaker Van den Dool 
en daarnaast zie je de winkel van Jan Verheul. Aan 
de overkant bevonden zich de huizen van Van 
Noort.”
Weet hij nog dat Benthuizen werd bevrijd? “Ja, ik 
weet nog dat er Canadezen in ons dorp kwamen. 
Of dat op 5 of 6 mei was, weet ik niet meer precies. 
Wel dat er een aantal auto’s stond geparkeerd op het 
terrein van Cor van Waaij aan de Dorpsstraat. En er 
liepen ook leden van de ‘ondergrondse’ rond, onder 
anderen Bertus Zaal en Dirk van Pijlen. Ook de 
vlaggen herinner ik me nog goed. We hebben later 
nog een soort bevrijdingsfeest gehad. Waarschijnlijk 
was dat eind mei of begin juni.”

Interview dhr. George Bregman
2015 staat in het teken van zeventig jaar bevrijding. De Historische Kring Benthuizen ging in het 
archief op zoek naar herinneringen aan het bevrijdingsjaar. Daar bevond zich een foto die gemaakt 
is in de eerste week van mei 1945. Het is natuurlijk altijd interessant om te onderzoeken wie 
de personen zijn die op de foto staan. De redactie van de Turfjes herkende in ieder geval George 
Bregman. Reden genoeg om hem eens te vragen naar zijn herinneringen over de gebeurtenissen uit 
die tijd.

Anneke Bregman - de Groot

De Duitsers hebben gecapituleerd, de vlag kan uit. Eindelijk, na lang wachten. Nu is het wachten op de Canadezen.
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School
George Bregman werd geboren in 1929. “Ik kwam 
officieel in de aprilmaand van 1942 van school. 
Maar in januari had Gerrit van Staalduinen een 
jongen nodig die hielp bij de teelt van stokbonen, 
dus ging ik eerder aan het werk. In april ging ik 
nog één dag terug om echt afscheid te nemen van 
school.” Een rapport heeft George nooit gekregen. 
“Daar deed bovenmeester Idema niet aan.”
Hoewel het werkleven nu begon, volgde hij 
’s avonds een soort landbouwcursus. “Dan zat je 
weer in het klaslokaal. Diverse meesters gaven daar 
les. Onder andere meester Snel.”
Niet iedere leraar kon goed orde houden. “Maar 
wat wil je,” glimlacht Bregman, “wij waren jonge 
jongens die na een dag lichamelijke arbeid wel zin 
hadden in een ‘verzetje’ op school.”
Last van de Duitsers op school hebben George 
en zijn klasgenoten niet ervaren. “Nee, pas later 
werd het schoolgebouw gebruikt om soldaten te 
huisvesten, maar toen waren wij al van school.”
In december 1942 zat het werk erop in de bonen 
en dreigde George werkloos te worden. Maar bij 
Jan Verheul werd een winkelmeisje gevraagd. En 
dus stuurde vader Cornelis Bregman Jzn. zijn zoon 
George erop af, want zei hij: “Waar een meisje wordt 

gevraagd kunnen ze ook een jongen gebruiken.” 
En zo kwam hij in de winkel van Jan Verheul 
terecht.  
“Daar had ik het goed naar mijn zin en ik ben er dan 
ook tot 1949 gebleven.”

Duitse bezetters
Wat merkten dorpsbewoners van de oorlog?  
George Bregman: “Ik weet nog goed dat de oorlog 
begon. Het was prachtig weer die dag en we 
hoorden de vliegtuigen. Alle jongens holden naar 
‘De Hoek’ om te gaan kijken. Het bombardement 
op Rotterdam heeft ook veel indruk gemaakt. Wij 
zagen grote zwarte rookwolken opstijgen.”
In 1941 werden in Benthuizen Duitse soldaten 
ingekwartierd. De openbare school was toen 
gevorderd en daarin waren de Duitse soldaten 
gehuisvest. Bregman: “Volgens mij waren zij van 
een onderdeel van het Zesde Duitse Leger, wat later 
naar het Oostfront (Rusland) gegaan is. 
In ons dorp was het vooral paardenvolk. De 
stukken geschut werden getrokken door de 
paarden. Ik heb ze wat zien rennen bij de boerderij 
van Van Staalduinen. Twee of drie soldaten met 
vijf, zes paarden aan het halster. Het was een 
prachtig gezicht!”

De kruidenierswinkel van Jan Verheul in de oorlogsjaren.
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De officier (de Ortskommandant) was 
ingekwartierd bij de familie Van den 
Berg (boerderij op de hoek Geerweg/
Slootweg). Maar na verloop van tijd waren 
de meeste soldaten vertrokken. Bregman: 
“De soldaten die in 1944 ons dorp bezetten, 
kwamen meestal van het front en konden in 
Benthuizen even op adem komen.”
Er was natuurlijk ook ‘spertijd’. “We 
moesten om 8 uur binnen zijn, maar ja, 
dat vonden wij natuurlijk veel te vroeg. 
Dus dan liep je als jonge jongens achter 
de Hervormde kerk langs en verzamelden 
ons dan in de timmerloods van Van Noort. 
Daar ontmoette ik mijn vrienden: Kees van 
Noort, Aad Vis en de jongens van Qualm. 
Wij vonden dat natuurlijk reuze spannend!”

Arbeidsdienst
Er werden ook Benthuizenaren verplicht 
te werk gesteld. “Mijn vader werd niet 
opgeroepen voor de Arbeidsdienst. Al werd hij wel 
in de winter van ’43 en ’44 verplicht om sneeuw te 
ruimen in de Hoogeveen. Mijn broer Janus en ik 
waren gelukkig nog te jong voor de Arbeidsdienst. 

Ik weet wel dat een broer van mijn vrienden naar de 
provincie Drenthe werd gestuurd om daar voor de 
Duitse bezetters te moeten werken. Dat heeft echter 
ook niet lang geduurd. Hij was volgens mij na een 
half jaar weer terug.”

Oorlogswinter
In het laatste oorlogsjaar kwamen er steeds meer 
mensen uit de stad naar Benthuizen. De familie 
Bregman heeft nooit honger geleden. Bregman: 
“Mijn moeder had de gave om van heel eenvoudige 
ingrediënten nog een heerlijke maaltijd te bereiden. 
En ze moest soms heel creatief zijn. Zij maakte 
stroop uit suikerbieten en bakte brood met een 
soort pulp er doorheen. Mijn vader maakte wel 
eens grapjes over ‘lawaaisaus’, maar honger 
hadden we beslist niet. Dat was wel anders met de 
mensen die langs de deur kwamen uit Den Haag en 
Rotterdam. Mijn moeder probeerde iedereen wat te 
geven.”
Aan het einde van de oorlog kreeg ook in 
Benthuizen de oorlog een grimmiger karakter. 
Bregman: “Op een dag reed er een Duitse bus 
met militairen door ons dorp ter hoogte van het 
woonhuis van Adriaan Rensink. En de jagers 
(vliegtuigen) schoten op alles wat bewoog, dus die 
bus werd plat geschoten. De kogels vlogen om je 
oren. Ik vluchtte bij ons in de schuur en verstopte 
me achter een paar zakken aardappels. Niet dat die 
echte bescherming hadden geboden, maar vooruit.”

Het personeel van Jan Verheul.

Met de bakfiets naar Nuticia in Zoetermeer.
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Werk
Als winkelbediende had 
George een uitgebreid 
takenpakket. “Jan Verheul 
was een vooruitstrevende 
ondernemer. En hij was 
inventief. Ondanks de 
oorlog pakte hij van alles 
aan. Zo produceerde hij 
sacharine (zoetstof, ook wel 
leugensuiker genoemd), 
stroop en patentolie voor 
verlichting.” Aan het eind 
van de oorlog was Jan 
Verheul aangesteld om 
allerlei goederen te verdelen 
onder de dorpsbewoners. 
Bregman: “Er waren in die tijd wel vijf kruideniers, 
maar alle hulpgoederen die per vliegtuig gedropt 
waren, werden via onze winkel gedistribueerd. Ook 
ging ik, zo gauw de fabriek weer kon draaien met 
de bakfiets naar de Nutriciafabriek in Zoetermeer 
om babyvoeding te halen.”
De administratie rond het bonnen plakken was tot 
geruime tijd na de oorlog ook het werk van George. 
Daarnaast bezorgde hij de boodschappen bij de 
mensen thuis. “Ik ging ook met een zogenaamde 
‘monstertas’ bij de klanten langs. Zo liet ik de 
Benthuizenaren kennis maken met allerlei nieuwe 
producten. Zo leerde ik wel verkopen!”

Militaire dienst
In 1949 kreeg George een oproep voor de militaire 
dienstplicht. Hij werd dienstplichtig zee-militair bij 
de Marine. (Zij worden de zeesoldaten genoemd). 
En na een opleiding van drie maanden werden 
de militairen in augustus van dat jaar naar Indië 
verscheept. De politionele acties waren toen al 
beëindigd en de soldaten die daarin hadden 
gevochten waren al op de terugweg. Bregman: 
“De staat Indonesië was al erkend en de meeste 
jongens keerden in januari weer terug. Ik diende 
echter bij de Mariniers en moest langer blijven. Ons 
bataljon was namelijk uitgerust met Amerikaans 
materieel. Dit Amerikaanse materiaal moest mee 
terug naar Holland. Terwijl de meeste spullen van 
de Landmacht in Indonesië bleven.”
Tijdens de overgang van Nederlands Indië naar 
Indonesië verwachtte de legerleiding gevechten, 
dus ook het onderdeel van George Bregman moest 
de wapens ter hand nemen. “Gelukkig is alles rustig 
gebleven.”

Na de oorlog
Bij terugkomst uit Indonesië zoals ons Indië nu 

heette, ging  George 
Bregman op zoek naar een 
andere baan. “Ik mocht 
wel terug komen bij Jan 
Verheul, maar ik wilde 
graag verder kijken. In de 
oorlog had ik ook mijn 
middenstandsdiploma 
gehaald. Daarbij viel 
op dat ik vooral bij de 
vakken boekhouden en 
handelsrekenen hoge cijfers 
haalde, dat lag me wel. Ik 
had in de tropen al eens 
een brief van Bertus Zaal 
gehad waarin hij schreef 
dat hij werkzaam was op 
een accountantskantoor bij 

Mr. De Korte in Den Haag en dat ik er daar ook aan 
de slag zou kunnen als ik dat wilde. Dat heb ik toen 
gedaan.”
Na drie en een half jaar (in 1953) maakte zijn vriend 
Kees van Noort, (inderdaad, de jongen op de 
bevrijdingsfoto)  George attent op een baan bij de 
Betonfabriek. Daar is  George Bregman gaan werken 
als boekhouder. 
In 1960 trouwde hij en werd het gezin Bregman 
uitgebreid met drie kinderen. In 1989 nam hij 
afscheid van het bedrijf vanwege het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. Niet meer als 
boekhouder, maar nu als eigenaar.

Boven: met de monstertas op de fiets bij de klanten langs.
Links: George diende als zeesoldaat bij de Marine.
Rechts: na terugkomst uit Indonesië aan het werk bij 
Mr. De Korte met collega Bertus Zaal (op de foto).
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Al in 1935 kocht Wim de Ruiter sr. zijn eerste 
vrachtauto, een tweedehands Chevrolet. De wagen 
koste toen 850 gulden en dat was een heel kapitaal 
in die tijd. Alles wat voor handen kwam vervoerde 
hij van A naar B. Vanaf 1942 zijn Wim Sr. en zijn 
broer Cees de trotse eigenaren van Transportbedrijf 
Gebroeders De Ruiter. Het bedrijf is van niets tot nu 
heel groot uitgegroeid.
We moeten daarbij bedenken dat het rond 1935 
in ons land bepaald niet voor de wind ging. Vele 
bedrijven hadden moeite het hoofd boven water 
te houden en de ergste crisisjaren waren dan wel 
achter de rug, maar nog steeds was het matig 
gesteld met inkomens. En dan zo’n investering 
doen om je eigen bedrijf te starten! Er is in het 
bedrijfsarchief nog een balansrekening uit 1942. De 
bezittingen zijn dan totaal 8403,48 gulden. In die 
bezittingen zit wel een bedrag aan debiteuren van 
1177,48 gulden. Een heel kapitaal zit eigenlijk ergens 
op de weg. Er zijn altijd grote bedragen gemoeid 
met het vervoeren van vracht en de vervoerder 
krijgt niet meteen de (onkosten)-rekening vergoed. 

Vaak werd de vorige rekening betaald als de 
volgende vracht besteld werd. Jaap vertelt dat 
er soms maar één keer in een half jaar of een jaar 
betaald werd, dus reken maar uit. En ook toen was 
er concurrentie, dus stond men niet altijd meteen 
met de aanmaning in handen.
Ook al was het wel eens wachten op je geld; de 
zaken gingen goed, want al was het dan matig met 
de inkomens, de grenzen werden wel ontdekt. De 
groente die geteeld werd bleef niet in de buurt, 
deze moest naar een veiling en soms nog verder. 
En zo ging het met heel veel dingen. En door een 
vrachtauto in te zetten kon er in één keer heel veel 
weggebracht worden. De gebroeders reden van 
het ene adres naar het andere om van alles op te 
halen en ook weer ergens heen te brengen. Vrachten 
voor een markt (vee) of veiling werden wel in 
één keer vervoerd en gelost. Voor bouwbedrijven 
werden hele ladingen hout opgehaald om hen te 
bevoorraden.

Tijdens de oorlogsjaren was het extra moeilijk om 
het bedrijf gaande te houden. 
Waar maar vervoer nodig was, 
de firma De Ruiter pakte het 
aan. Zo hebben zij in het begin 
van de oorlog veel gereden in 
Rotterdam, toen in deze stad 
na het grote bombardement het 
puin opgeruimd moest worden.
Door hard werken en gelukkig 
ook steeds vrachten te kunnen 
bemachtigen gingen de zaken 
steeds beter. De tweedehands 
Chevrolet uit 1935 werd ver-
vangen door een nieuwe Ford 
(1940). Ook werd er een Volvo 
gekocht en daarna een Bedfort 
en in 1954 een nieuwe Mercedes. 

Altijd onderweg…
We schrijven over De RuiteR tRanspoRt B.V.

Monumentendag 2014 stond in het teken van ‘op reis’ Je kunt voor je plezier op reis zijn, maar ook 
voor je beroep. Ik ging op bezoek bij De Ruiter Transport BV en daar zag ik foto’s, documenten en 
hoorde verhalen, die één ding naar voren brachten: “Wij zijn altijd onderweg.” Met gepaste trots 
vertelt de heer Jaap de Ruiter over het wel en wee van zijn bedrijf. Het bedrijf wordt nu gerund 
door zijn zoon Wim jr. Alweer het derde geslacht wat het bedrijf De Ruiter gaande houdt. Zij zijn 
op weg, onderweg naar de klant en voor de klant.

Marjolijn van der Haven - Verweij

Op deze foto Wim de Ruiter sr. voor zijn 
nieuwe Ford. Op de voorgrond zoon Jaap.
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In 1950 ging oom Cees apart zaken doen, dat is nu 
C. de Ruiter transport aan de Westzijdeweg. Wim Sr.  
bleef voornamelijk de land- en tuinbouwartikelen 
vervoeren en oom Cees ging in het veevervoer.
Zoon Jaap kwam begin jaren 60 in het bedrijf en  
toen was het niet meer W. de Ruiter, het werd  
Fa. W. de Ruiter & Zn. Het bedrijf groeide gestadig. 
Niet alleen vader en zoon reden hun auto’s, er 
kwamen ook chauffeurs in dienst. Dat hield 
natuurlijk ook in dat je je niet alleen 
bezig moest houden met het ophalen 
en wegbrengen van de goederen. Je 
moest steeds meer regelen: waar moet 
iedereen heen en wanneer, worden 
de rekeningen wel (op tijd) betaald? 
En niet te vergeten zelf rekeningen 
voldoen en de lonen uitbetalen. 
Kortom, een hele administratie. Dat 
deden vader en zoon niet alleen.  
Jaap vertelt vol waardering over het 
personeel wat in het bedrijf werkte en 
nog werkt. Velen hebben zich altijd 
ingezet voor het bedrijf en bleven 
ook een groot aantal jaren in dienst. 
Sommigen kwamen zelfs terug nadat 
zij ergens anders hadden gewerkt. 
Hiermee wil Jaap maar zeggen dat het 
prettig werken is, als je op je personeel 
kan rekenen.
Wie op reis gaat kan verhalen, is 
het spreekwoord. Als je door het 
fotoboek van de firma bladert, zie je 
allerlei verschillende gebeurtenissen 
langskomen; je ziet trotse chauffeurs 

naast hun wagen staan 
maar… ook is er die foto 
van een auto, compleet 
aan de voorkant in 
elkaar na een botsing 
in dichte mist. Dat was 
in 1958 in de buurt van 
Den Bosch. Een ongeluk 
is altijd ellendig, maar 
in die tijd… even een 
smsje naar huis, dat 
was er niet bij. Telefoon 
bestond al wel, maar ja, 
lang niet iedereen had 
een aansluiting en dan 
moest je eerst weten wie 
er een had en dan er 
naar toe. En niet alleen 

die botsing bracht pech. Een klapband veroorzaakte 
brand in een vrachtauto. Dat werd niet meteen 
opgemerkt en zo is de auto helemaal uitgebrand! Je 
werd aangehouden omdat je te zwaar beladen was! 
Of even iets te ver in de kant gereden en daar zakte 
de wagen weg.
Ook maakte Jaap een reis in de winter van 1963. Hij 
moest naar Bolsward met fruit. In die strenge winter 
op weg gaan met vers fruit… Het eerste grote 

karwei was de vracht 
zo inpakken dat het niet 
ging bevriezen. Voor die 
tijd een groot probleem, 
want hoe deed men dit. 
Door de (rij)wind was 
het bovendien extra 
koud. Speciale zeilen 
werden om de vracht 
heen gedaan nadat die 
al zo goed mogelijk was 
ingepakt. En dan op 
weg. Bij de Afsluitdijk 
aangekomen hoorde hij 
dat deze onbegaanbaar 
was omdat de weg 
was bedekt met een 
laag stuif sneeuw. 
Gelukkig kwam er een 
sneeuwschuiver en in 
colonne reden de auto’s 
daar achteraan om zo 
veilig aan de andere 
kant te komen. Dit ging 
natuurlijk niet zo vlot. 

Ook vee werd vervoerd, al
werd de veewagen soms wel 
voor ander vervoer ingezet.

Op jonge leeftijd reed Jaap al door Benthuizen.
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Het was dan ook al nacht 
voordat de bestemming 
bereikt was. Gelukkig kon 
de auto daar in een grote 
loods staan en werd er een 
slaapplaats gezocht om 
goed uitgerust de volgende 
dag weer verder te kunnen 
gaan. En tijdens die winter 
was het barre weer niet de 
enige keer het probleem! 
Vaak gingen de auto’s al op 
weg voordat er ook maar 
gestrooid was of sneeuw 
geruimd. Stalen zenuwen 
moet je hebben om dan de 
weg op te durven.

In de jaren 60 gingen de zaken steeds beter. Er 
was uitbreiding nodig. In 1969 is er een nieuw 
bedrijf aan de Slootweg gebouwd. (Note van de 
schrijver: “Het bedrijf ziet er mooi en ruim uit. Des 
te bescheidener is het kantoor! De apparatuur is 
up to date maar de accommodatie zeer eenvoudig. 
Een bankdirecteur zou eens moeten gaan kijken 
dat het zo ook kan!”). Maar bij het bedrijf kunnen 
niet alle auto’s worden geparkeerd, als deze naar 
huis komen, want dit zijn er inmiddels twaalf! En 
NEE wordt er niet verkocht, als het nodig is worden 
anderen ingehuurd om toch aan de vraag te kunnen 
voldoen.

De auto’s werden groter en 
nieuwer. In 1969 werd een 
DAF 1900 gekocht. En DAF 
is nog steeds dé auto voor 
de firma, alhoewel ook het 
merk MAN in de collectie 
voorkomt.
De vrachten werden ook 
anders, de auto’s groter en 
de chauffeur was steeds 
meer chauffeur aan het 
worden, want het met de 
hand een wagen vol met 
suikerbieten laden was 
herinnering geworden. 
Een zogenaamde ‘kooiaap’ 

werd op veel auto’s 
aangebracht zodat de rug 

van de chauffeur gespaard werd omdat dit apparaat 
het tilwerk deed. Container-vervoer is ook aan de 
orde als de firma in 1973 rijdt voor de Norfolk-Line. 
Waar vervoer nodig is, daar pakt de Ruiter aan!
Zij hebben dan ook het bijzondere vervoer verzorgd 
toen de kap van molen ‘de Haas’ eraf moest om 
weer helemaal opgeknapt te worden. De kap werd 
op de auto getild en vervolgens naar de firma Van 
Noort gereden. U begrijpt alles moest aan de kant, 
want het was ‘ietsje’ breder dan normaal.

In de kantine van het bedrijf ligt een stapel 
Routiers. Dat zijn tijdschriften waar van alles wordt 

geschreven over het vrachtvervoer. 
Eén zo’n Routiers is wel bijzonder, 
want daar staat het verhaal in van 
‘een dag onderweg met de firma De 
Ruiter’. Een journaliste is een dag 
meegereden met een chauffeur en zij 
beschrijft de hele dag (en avond).
Wanneer je veel reist, heb je veel 
te vertellen. Een fotoboek vol 
herinneringen, mappen met allerlei 
rekeningen en vooral de verhalen 
van Jaap de Ruiter vertellen ons 
wat een beroep, een bedrijf, een 
mensenleven vult. Een chauffeur, 
die altijd onderweg is met heel 
veel leuke ervaringen en soms ook 
met tegenslag. Dan is zelfs in een 
vrachtauto tegenwind te merken. 
Maar firma De Ruiter gaat ervoor!

De firma heeft een prachtige 
site (deruitertransportbv.nl) waar de 
geschiedenis en nog veel meer 
d.m.v. foto’s bekeken kan worden.

Onder toeziend oog van Jaap werd de kap  
van molen ‘de Haas’ op zijn vrachtwagen geladen.

De laatste aanwinst van De RuiteR tRanspoRt.
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Begin jaren zeventig reden er twee melkboeren 
door het dorp. De ene helft van het dorp werd door 
Arie van Gent uit Hazerswoude-Dorp van melk 
voorzien en de andere helft door Joop van Dorp 
uit Nootdorp. Deze laatste had erg last van zijn 
rug gekregen van al dat sjouwen. Hij wilde ermee 
stoppen en was op zoek naar een opvolger. Mijn 
zwager Walter Sluiter werd gevraagd of hij de zaak 
wilde overnemen. Walter had geen interesse maar 
zei: “ik weet wel iemand.” Hij dacht aan mij. “Jan, 
die ervaring heeft met brood bezorgen, weet wat het 
is om langs de deuren te gaan misschien is dit wel 
wat voor hem”. En zo is het voor mij begonnen op 
1 april 1973. Je zou denken, dit is een grapje, maar 
dit grapje duurde tot 31 december 1999.
Toen we begonnen (ik spreek over ‘we’, want al die 
jaren heeft Dicky, mijn vrouw, net zo hard voor de 
zaak gewerkt als ikzelf) hebben we alles van Joop 
van Dorp overgenomen. Ook de motortruck, waar 
Bram Qualm nog melk mee had rond gebracht. En 
niet alleen spullen werden overgenomen, destijds 
werd er ook een fors bedrag aan ‘goodwill’ betaald. 

Ik begon net een jaar te vroeg want het jaar erop 
werd zo’n som geld voor de zogenaamde ‘goodwill’ 
niet meer betaald.
Na de eerste dag, Van Dorp ging toen nog mee, dus 
ik liep als het ware met hèm mee, lag ik ’s avonds 
in bed en hoorde alleen maar het gerinkel van lege 
melkflessen. Ik dacht: “als dit zo blijft dan hoeft het 
voor mij niet meer”. Maar ja, je raakt er snel aan 
gewend.
Toen ik nog niet zo lang de zaak had overgenomen 
zag ik dat elke melkboer van het traditioneel melk, 
boter, kaas en eieren bezorgen over ging stappen 
naar een rijdende winkel. Ik heb nog een jaar met 
de motortruck gereden en toen zijn we gestart met 
een winkelwagen. Deze konden wij huren van de 
firma Mulder uit Waddinxveen. Weer een jaar later 
hebben we besloten de wagen te kopen.
Het werk werd er niet minder op. Zo’n wagen 
bracht juist extra werk met zich mee en 90-95 uren 
per week werken was heel gewoon. Steeds moest  
de ‘winkel’ in de wagen aangevuld worden. En 
omdat het assortiment heel uitgebreid was, moest 

ik een paar keer per 
dag terug naar huis 
om aan te vullen. 
We verkochten 
‘bijna’ alles. Zoals 
verschillende soorten 
kaas, vleeswaren, 
gebak en vers brood 
van Ammerlaan, 
snoep los of verpakt; 
noem het en wij 
verkochten het. Want 
als de klant ergens om 
vroeg en wij hadden 
het niet, dan werd het 
besteld en de volgende 
keer als we langs 
kwamen hadden wij 
het gevraagde artikel 
voor de klant bij ons.

Hoe het begon èn hoe het verder ging
Als 15 jarige jongen ben ik gaan werken bij Bakker v.d. Bijl. Ik ging brood bezorgen. Met een 
zogenaamde ijzeren hond reed ik door heel het dorp en omstreken. Tot november 1971 heb daar 
gewerkt. Dan riep de dienstplicht mij. Bij het vertrek bij Bakker v.d. Bijl zei ik: “ik kom niet terug 
want na mijn diensttijd zoek ik een baan waarbij ik zaterdag vrij ben.” Dat is, zoals veel mensen 
weten, niet gelukt. Het ging allemaal anders!

Jan Alberts

In het begin een jaar met de 
motortruck op pad.
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De service stond bij ons hoog in het vaandel. We 
hadden ook van diverse klanten een sleutel en 
wanneer zij niet thuis waren, keek ik zelf in de 
koelkast of vriezer wat er nodig was. Betalen kwam 
later wel.
De service ging vaak verder dan alleen voor de 
artikelen die we brachten. Als ik kwam en een 
klant zat net met een probleem dan probeerde 
ik te helpen. Zo was er een keer bij een klant een 
puzzel, waarvan een schilderij was gemaakt, 
achter de kast gevallen. Een grote zware kast met 
een nog zwaardere inhoud…, tja. Niet voor niets 
sjouwde Jan dag in dag uit, dus de kast een stukje 
opschuiven, puzzel er achter vandaan en de kast 
weer terug. Bij een andere klant werd de deur niet 
opengedaan! Altijd werd er verteld wanneer er 
niemand thuis zou zijn, dus wat doe je in zo’n geval. 
Je loopt niet zomaar door, want je weet maar nooit. 
Zo ben je dus niet alleen maar de man die met zijn 
wagen voor komt rijden om jou van boodschappen 
te voorzien, je bent net een sociaal werker want 
soms was ik de enige waar zij die dag een praatje 
mee maakten. Omdat ik al zoveel jaar bij de mensen 
aan de deur kwam wist ik precies, die wil dat 
brood en die gebruikt elke week zoveel kaas en had 
zodoende menig vast boodschappenlijstje in mijn 
hoofd en ik wist van veel klanten wat ze wilden 
hebben.
Zo maakte ik de leuke dingen mee en waren 
de mensen blij dat ik op een verjaardag op hun 
gewenste tijdstip het gebak, bier en frisdrank 
gekoeld kwam brengen. En wat er over was kon 
weer terug gegeven 
worden. Stukje extra 
service.
Maar natuurlijk zag 
ik ook verdrietige, 
vervelende of 
zorgelijke dingen bij 
mensen. In bijna 30 
jaar zie je heel wat 
en achter elke deur 
is er veel gaande. 
En ik reed langs die 
deuren de ene keer 
makkelijker dan de 
andere, want je bent 
behoorlijk groot als 
winkelwagen en de 
straten met hun soms 
slordig geparkeerde 
auto’s hebben nogal 

eens voor problemen gezorgd. Gelukkig was de 
kracht dagelijks geoefend met kratten sjouwen dus 
werd zo’n auto als het nodig was een stuk(je) opzij 
gezet om toch verder te kunnen gaan. Dit ging 
makkelijk als zoon Marius erbij was, want die wist 
ook van aanpakken.
Ja, de kinderen hebben ook altijd goed meegeholpen.
 Aanvullen in de wagen op zaterdag, meehelpen 
met het bezorgen, we waren echt een familiebedrijf. 
Dat was helemaal nodig met de feestdagen. Dan 
werkten we dag en nacht. Met die dagen werden 
er van tevoren lijsten aan de klanten gegeven, 
zodat zij hun bestelling voor de feestdagen konden 
doorgeven en wij deze op tijd konden klaarmaken 
en bezorgen. Nou, dat was sjouwen, maar het was 
altijd reuze gezellig want iedereen ging ervoor. Veel 
bestellingen werden ’s nachts al voor de deur gezet. 
Ook hadden wij dan nog extra hulp, zodat er door 
de medewerkers later op de dag weer het gebak 
en vers brood werden afgeleverd. En daarna ging 
ik door de wijk met de wagen om verder alles af te 
handelen.
En dan ben je tot middernacht bezig om iedereen 
zijn of haar bestelling of boodschappen te bezorgen 
en toch…, de bel, iemand had echt nog dringend 
iets nodig. Ja, soms moest zelfs de eigen voorraad 
uit de koelkast er aan geloven, want ‘nee’ verkopen, 
dàt deed ik liever niet.
Toen gingen we stoppen. Dat was geen makkelijke 
beslissing. Maar zo’n zaak runnen tot je pensioen, 
dat houdt geen mens vol. En dan moet je stoppen 
als je zelf nog ‘kan’ stoppen en niet ‘moet’ stoppen. 

Altijd een sterke band  
met de klanten.



Omdat ik op korte termijn een fi jne baan kon krijgen 
was de beslissing om te stoppen dan ook ook snel 
genomen. Maar na zoveel jaar, het klinkt misschien 

gek, ben 
je van je 
klanten 
gaan 
houden. 

Hoe krijgt dat vrouwtje wat niet meer zo goed ter 
been is nu haar boodschappen, vraag je je af en nog 
veel meer gaat er door je hoofd. Maar ik kon ook niet 
alles blijven invullen, het was mooi geweest.
We hebben dit werk al die jaren met veel plezier 
gedaan!

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
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Verkeersschool Bremmer b.v.
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Links: de afscheidsbrief van vlak voor de eeuwwisseling.
Onder: Jan met hulp Koen van der Mark voor de winkelwagen.


