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Bovenstaande foto is ons toegestuurd door de heer Koster uit 
Waddinxveen. Het komt uit een album van zijn vader en daar 
stond als enige aanwijzing de datum 1946 bij. 

Kan iemand zich dit bord herinneren of vertellen waarom 
dit er gestaan heeft? Het bord stond ongeveer waar nu de 
rotonde is naar Boskoop en Hazerswoude. 

Graag bericht naar Marcus Pos 079 3313705 of stuur een 
email naar: hkbenthuizen@hetnet.nl 

Agenda

19 december 2015  Oudheidkamer en Winkel van Sinkel in 
Kerstfeer.

15 januari 2016  Nieuwjaarsreceptie en powerpoint 
presentatie.

1 april 2016  Algemene ledenvergadering daarna een 
lezing te houden door Jacques Hendriks 
met als titel ‘Nachtwacht wandelingen’. 

Nieuwe leden

Mevr. C. Kaashoek van Leeuwen. uit Zoelen
Mevr. J. KatsmanBevelander uit Scherpenisse.
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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 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

GEM:BENTHUIZEN
DE VOEDSELVOORRADEN ZIJN HIER VAN DIEN AARD,
  DAT NIETS KAN WORDEN AFGEGEVEN.
VERLAAT U DEZE GEMEENTE  S.V.P.  VOOR ZONS-
GEEN NACHTVERBLIJF!                      ONDERGANG

                                                 DE BURGEMEESTER.
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Beste lezers,
De redactie biedt u weer een mooi Turfje aan. Het 
is altijd weer een uitdaging om een Turf te vullen. 
Gelukkig heeft de eindredacteur altijd volop ideeën 
voor onderwerpen van artikelen, zodat Anneke en 
ik weer aan de slag kunnen gaan. Fijn dat er ook 
wel eens een artikel aangeleverd wordt waar de 
schrijfsters geen werk meer aan hebben. Hierdoor 
heeft het Turfje ook een uitstraling die aanzet tot 
lezen, omdat bijna ieder verhaal een reactie oproept 
van: héé, zit dat zo en oh, is dat zo gegaan. 
We wensen u weer veel plezier bij het lezen van de 
onderwerpen die in het Turfje zijn opgenomen.

Het Turfje komt alweer bij veel van u 24 jaar thuis. 
Toen ik in oude Turfjes keek of over een bepaald 
onderwerp al eerder iets geschreven was las ik dat 
in 2001 het Turfje al tien jaar uitgegeven werd. Wij 
van de redactie hopen nog vele jaren door te gaan. 
Maar om op het bovenstaande terug te komen, 
wanneer u een leuk verhaal hebt of een onderwerp 
weet, waar eens over geschreven moet worden 
dan hopen wij dat u ons dit laat weten zodat we er 
samen een mooi verhaal van kunnen maken.
In dit nummer komt het verleden dicht bij het 
heden. Het verhaal van mevrouw Snoep maakt veel 
los bij de foto in de splinternieuwe supermarkt. 
En wanneer u weer eens later thuiskomt omdat 
er weer eens file was, dan is het verhaal over de 
Hoogeveen een eyeopener. Het was in 1934 wel erg 
vooruitstrevend om zo’n weg aan te leggen en niet 
minder modern was het fietspad wat ernaast werd 
aangelegd! Wij wensen u weer veel leesplezier toe 
bij het lezen van deze en de andere artikelen.

De voorzitter van het bestuur had samen met zijn 
vrouw opnieuw een mooie boottocht geregeld. Tot 
de laatste plaats was het bezet. Begrijpelijk, want 
als u het verslag van de reis leest, dan krijg je spijt 
dat je te laat was om je op te geven. Onze dank aan 
mevrouw Pos voor het mooie inhoudelijke verhaal, 
wat ze geschreven heeft over deze bootreis. Lees 
vooral waar ze mee eindigt!!
Ook heeft het bestuur, samen met fantastische 
vrijwilligers, de invulling geregeld voor de 
monumenten dag. De opening van de tentoon
stelling van oud Benthuizenaar Ria Spruitenburg 
was ontroerend mooi. Haar moeder knipte de 
linten door en daarna was zij vol bewondering en 
verbazing dat haar dochter zoveel mooie dingen 
had gemaakt. De mensen die ingehuurd waren 

voor deze dag, zoals de glasblazer en de dames van 
het weven, spinnen en vilten, lieten mooie dingen 
zien. Zij genoten zelf ook en waren vol lof over de 
organisatie en onze gastvrijheid. Zo’n compliment 
doet je goed na het werk wat daarvoor is verzet. 
Ook de Winkel van Sinkel deed deze dag goede 
zaken. Zeker de kraam met al die zelfgemaakte 
streekproducten, alles werd verkocht. 
Het is fijn, wanneer je merkt dat mensen het leuk 
vinden als je iets organiseert. Bijvoorbeeld de 
lezing over de aanleg van spoorrails in Nederland, 
waardoor men overal de treinen kon laten rijden, 
was erg interessant. We merkten dat er in de 
goedgevulde zaal veel treinliefhebbers waren. Fijn!

En intussen is er weer van alles georganiseerd. Dit 
alles met een klein bestuur maar met hulp van veel 
hardwerkende vrijwilligers. Als u dit Turfje leest 
is de oudheidkamer alweer in kerstsfeer. Met een 
hele leuke tentoonstelling over kerststallen. Deze 
expositie eindigt na de kerst, dus kom snel kijken 
want het is de moeite waard. In het nieuwe jaar 
hopen we te starten met een tentoonstelling over 
schaatsen. Liggen er toevallig nog kampioensfoto’s 
in uw kast, of prentjes van toen u het mooiste paar 
was, zwierend op het ijs, of was u ook heel snel op 
de schaats (voor een rookworst of vijf gulden). Wie 
weet kunnen we er een leuke collage van maken.

In januari (15 – 2016) willen we de nieuwjaars
bijeenkomst houden en 1 april 2016 de jaarlijkse 
ledenvergadering. De invulling voor de nieuwjaars
bijeenkomst is nog niet helemaal rond, maar voor 
1 april is geregeld dat de heer Jacques Hendrikx 
een lezing gaat houden. De titel luidt: ‘Nachtwacht 
wandelingen’. Die titel maakt nieuwgierig, want 
de Nachtwacht kennen we immers allemaal van 
het Rijksmuseum, waar hij in al zijn glorie op de 
voornaamste galerij van het museum hangt. Nu een 
wandeling als lezing?

Eerder in dit stukje schreef ik: ‘klein bestuur’. Wij 
hopen dat u wilt helpen, zodat ik dit een volgende 
keer niet meer hoef te schrijven. Als u denkt, ik heb 
wel interesse om mee te doen, schroom niet en bel 
één van de bestuursleden om dit kenbaar te maken. 
Heeft u vragen over bestuur etc., stel ze gewoon, 
wie weet kunnen we ze allemaal beantwoorden.
Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen en 
voor de komende dagen hele gezellige kerstdagen 
en voor het nieuwe jaar gezondheid en geluk.

Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Er was altijd al een weg tussen beide dorpen. De 
gebruikelijke. Een weg die de breedte had van een 
boerenkar en slechts enigszins verhard was met wat 
keien en zand. In ons regenachtige land was deze 
weg vaak bijna onbegaanbaar. Wanneer in de herfst 
de oogsten werden binnen gehaald en iedereen, 
noodgedwongen, over deze weg moest rijden, dan 
waren de diepe modderige sporen vaak een bron 
van ergernis voor andere weggebruikers. Je leest 
nergens over bezwaren als er plannen worden 
gemaakt voor een nieuwe weg.
In de Goudsche Courant van 8 november 1929 
staat een bericht over de nieuwe weg. De provincie 
wijzigt haar wegenplan en het is de bedoeling de 
nieuwe weg van Den Haag door de Hoogeveen 
te laten lopen. De weg gaat van Boskoop langs 
Benthuizen naar Den Haag. Er zijn dan ook plannen 
om de Zijde in Boskoop ook een provinciale 
weg te maken. 
Boskoop heeft 
deze weg altijd 
zelf in onderhoud 
gehouden. En 
waar toen voor 
gewaarschuwd 
werd is helemaal 
uitgekomen 
“jaarlijks een grote 
kostenpost voor 
onderhoud”
De plannen worden 
verder uitgewerkt. 
Het is vast komen 
te staan dat het stuk 
weg tussen Boskoop 
en Benthuizen als 
eerste aangelegd 
gaat worden. 
Wanneer de 
plannen verder 
worden bekeken is 
men van mening 
dat de weg moet 
worden uitgebreid 
met een weg naar 
Leiden en een weg 
naar Hilligersberg.

In de Goudsche Courant van 31 maart 1932 staat het 
volgende: 
  De verbinding met Leiden is ook door het maken 

van de verkeersweg Gouda – Boskoop langs de 
Gouwe gebaat. In Boskoop is van de brug over 
de Gouwe Zuidwaarts loopende ‘Zijdeweg’ (de 
huidige Henegouwerweg) door de Provincie 
van de gemeente Boskoop overgenomen en deze 
weg zal worden gereconstrueerd. Nagenoeg 
in het verlengde van de Zijdeweg is van de 
Provincie overgenomen de weg Boskoop – 
Benthuizen en herschapen in een 6 meter breeden 
betonweg van hooge kwaliteit. Vermoedelijk 
zal ongeveer in het midden van dezen weg van 
Provinciewege een nieuw wegvak Noortwaarts 
worden aangelegd naar Hazerswoude en ook 
de voormelde ‘Gemeeneweg’ is reeds door 
Provincie overgenomen en de reconstructie ervan 

De Hoogeveense Weg
Een weg die menig weggebruiker kent. Het is de meest voor de hand liggende manier om van Boskoop 
naar Benthuizen te rijden. Of je moet de lange route willen doen via Waddinxveen, Moerkapelle en 
Zoetermeer of de andere kant op het landelijke traject nemen via Hazerswoude.

Marjolijn van der Haven - Verweij

Hoogeveenscheweg van de Westzijde tot de Benthorn. Dit gedeelte sloot aan op de provinciale weg die naar 
Bleiswijk liep, welke weg op 5 april 1940 opengesteld werd voor het verkeer.
De bomenrij met iepen, geplant in 1897, zijn in 1943 gerooid wegens iepziekte en verkocht aan oud-
Benthuizenaar Arie van den Berg te Nieuwerbrug, waar Arie destijds een houthandel dreef.
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is ophanden. De gehate tol aan het Noordeinde 
zal reeds 1 Mei a.s. zijn verdwenen. Binnen 
afzienbaren tijd zal dus de rit van Gouda naar 
Leiden een genoegen worden. De verbinding 
is wel niet volgens de rechte lijn, maar het 
spreekwoord zegt: een goede weg krom is zelden om. 
Gezien de grote hoeveelheid auto’s die men 
’s morgens en ’s avonds over dit traject ziet gaan 
is dit nog steeds de voornaamste verbinding 
tussen Den Haag en Leiden.

De N11 die pas in de volgende eeuw geopend 
wordt, biedt gelukkig de mogelijkheid om, als het 
nodig is, om te rijden en via de N11 naar Leiden of 
Gouda te gaan.
De Leidsche Courant van 27 november 1933 
vermeldt dat de weg wordt aanbesteed bij 
W. Bakker Yzn. te Gouda voor 67.400 gulden. En in 
deze zelfde krant staat op 13 augustus 1935 vermeld 
dat door het schitterende zomerweer de nieuwe 
betonnen rijweg van de Hoogeveenscheweg in 
aansluiting met den Gemeeneweg te Hazerswoude 
gereed is gekomen. Nu is begonnen met een 
rijwielpad. De nieuwe weg is nog niet voor 
’t publieke verkeer opengesteld.
Een prachtig bericht, dat er toen al een fietspad werd 
aangelegd. Wie dat aangekaart heeft verdient alsnog 

een eervolle vermelding, want hierdoor is de weg voor 
fietsers altijd voldoende veilig geweest.
Na de eerste stukken weg is men overgegaan 
tot uitbreiding of verlenging. Vanaf het dorp 
Hazerswoude werd de weg doorgetrokken naar 
de Rijndijk (Koudekerk). Dit werd echter een zeer 
kostbare weg. De grond was nog niet afgegraven 
zoals in de Hoogeveen dus nog zeer drassig. Om 
alles niet meteen te laten verzakken heeft men de 
weg onderheid. Briljant, want op dat moment zijn 
de kosten enorm hoog, maar later verdien je dit 
snel terug door veel lagere onderhoudskosten. En 
door de veel hogere verkeersdrukte is de aanleg een 
gouden greep geweest. 

In 1936 is besloten om de weg tussen Kruisweg en 
Hillegersberg ook te gaan verbeteren. Zo kwam er 
een ontsluiting van Rotterdam naar de Rijnstreek en 
Boskoop. Voor Boskoop heel belangrijk wat betreft 
het vervoer van bomen en planten. Men was niet 
meer alleen afhankelijk van vervoer over water of 
per trein naar de haven van Rotterdam. Er was in 
die jaren al een aanzienlijke handel naar Amerika en 
Engeland wat allemaal via de haven van Rotterdam 
ging. Soms ging er een vracht via de haven van 
Amsterdam naar Engeland.

Linksaf naar Hazerswoude (en verder door naar Alphen,13 km en Leiden 12 km), rechtdoor naar Gouda (14 km) via Boskoop of 
Waddinxveen. In het midden van de foto, net naast het ANWB-bord, een luxueus wachtverblijf voor buspassagiers, niet verwarmd maar 
wel droog! Fietsers, die gebruik maakten van het speciaal aangelegde fietspad, moesten voor de richting Boskoop via de opening in de 
heg proberen het kruispunt vlug en veilig over te steken.
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Wanneer we terugkijken op die jaren dan 
constateren wij dat Benthuizen goed op de kaart 
werd gezet door een goede ontsluiting met deze 
wegen. De bevolking en het bestuur wat Benthuizen 
in die tijd leidde, had waarschijnlijk nooit de 
behoefte om door deze ontsluiting een industrie op 
te gaan bouwen. Je ziet, en kan daarover lezen, dat 
dit later door Zoetermeer wel groots is aangepakt. 
Grote industrieterreinen zijn aangelegd langs deze 
ontsluitingswegen. Lange tijd hebben de bewoners 
van de Zegwaartseweg de drukte van vrachtverkeer 

ondervonden wanneer vrachtauto’s via Benthuizen 
naar deze industrieterreinen reden. Benthuizen 
kreeg gelukkig op tijd de Omleidingsweg, zodat 
niet alles door het dorp hoefde te rijden.

De weg heeft tot de jaren zestig uit betonplaten 
bestaan. Ieder jaar moesten de kieren tussen de 
platen volgegoten worden met pek. Een grote ketel 
stond langs de weg en daarin werd de pek warm 
gemaakt. Wanneer deze goed vloeibaar was, dan 
vulde men een grote kan en goot daarmee de kieren 

vol. Na de winter waren soms grote gaten 
ontstaan die opgevuld moesten worden.  Om 
die weg van Hillegersberg tot Boskoop en van 
kruispunt Hoogeveen naar de Gemeneweg 
Rijndijk helemaal op te vullen met pek…, 
daar gingen weken mee heen! Ook gebeurde 
het bij erg warm weer dat het beton zo sterk 
uitzette dat de platen omhoog gingen staan. 
Dit gebeuren ging meestal gepaard met een 
grote knal. Als je dit hoorde dan wist je dat 
ergens weer een plaat van de weg gebroken 
was. Gelukkig is er voor zover ik weet nooit 
een ongeluk mee gebeurd. In de zomer van 
1964 werd alle beton kapot gemaakt. Een kraan 
met een enorme betonnen bal reed over de 
weg en steeds viel de bal op het wegdek. De 
brokstukken werden weggehaald en vervolgens 
is er een asfaltweg van gemaakt. 

Dezelfde afslag van de vorige pagina, nu richting Benthuizen, rechtsaf is Hazerswoude, Alphen en Leiden. Rechts weer de bushalte.

Een blik op het fietspad richting Boskoop. Het is momenteel nog rustig 
op de weg, ook geen fietsers in zicht.
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De Hoogeveenseweg is ook een begrip voor de 
schrijfster van dit stuk. Ik heb er tot mijn trouwdag 
gewoond. Wij woonden eerst op nummer 288 en 
later werd dit nummer 23. Heel vrij woonde ik daar; 
als je maar niet naar de weg toe gingwant spelen bij 
of op de weg was ten strengste verboden. Toen we 
klein waren, nog niet de leeftijd hadden om naar 
school te gaan, was er op ons erf een groot hek. Er 
liep ook een paadje naar de boerderij van Groen 
om binnendoor naar het werk of de speelplaats 
te kunnen gaan. Mijn vader en de buurmannen 
werkten daar op de boerderij en wij, kinderen, 
gingen er vaak spelen. Je was dan op veilig terrein. 
Met de fiets gingen we altijd naar school en zondags 
naar de kerk. Mijn moeder ging soms in de week 
naar het dorp fietsen om een boodschap te doen 
of bij familie of kennissen op bezoek te gaan. Wij 
moesten altijd direct van school naar huis fietsen, 
want anders maakte mijn moeder zich ongerust. 
Want al fietste je over het fietspad, de drukte van de 
weg gaf haar altijd reden tot zorgen.
Niet ten onrechte, want we hebben vaak ongelukken 
meegemaakt. Gelukkig nooit persoonlijk. En ik 
denk, dat bij veel mensen bij het lezen van deze 
regels, hele verdrietige herinneringen boven 
komen. Bij niet elk ongeluk was er slechts materiële 
schade, helaas gebeurde er ook ongevallen waarbij 
gewonden vielen waarvan sommige zelfs met 

dodelijke afloop. Dan ben je nog steeds dankbaar 
dat je zelf altijd veilig thuis bent gekomen. Zeker 
toen mijn broers en ik de krant gingen bezorgen. 
Als de school uitging haalde je de kranten op en 
al fietsend naar huis bezorgde je dan de kranten. 
Bijna elke bewoner van de Hoogeveenseweg las 
de Nieuwe Leidse Courant en dus moest je steeds 
oversteken. Je bent jong… je waagde wel eens een 
snelle oversteek! Later, toen we auto gingen rijden, 
was het heel goed uitkijken wanneer je af moest 
slaan naar huis of daar vandaan weg moest rijden. 
Uniek is de foto in mijn trouwalbum als we op weg 
gaan naar het dorp met de koetsjes. Het is net of er 
niemand rijdt, maar intussen werd er flink geremd 
en stoven de auto’s iedere keer langs de koetsjes, 
want op de snelheid van onze koetsjes was de weg 
in 1972 beslist niet meer berekend.
Voor de mensen die nu aan de Hoogeveenseweg  
wonen zal ongetwijfeld een grote wens zijn om een 
parallelweg te krijgen aan beide kanten van de weg. 
Dan kan men eerst veilig naar de rotonde rijden om 
daar op de weg te komen. Nu is het afslaan en de 
weg opgaan, zeker met het drukke verkeer van nu, 
nog steeds een riskante onderneming.

Mijn dank gaat uit naar de heren Tuinenburg en 
Marcus Pos. Zij hebben veel zoekwerk verricht om 
gegevens over de aanleg van de weg te achterhalen.

Op de foto zijn duidelijk de pekstrepen tussen de betonplaten te zien. Ieder jaar vergde dat (soms wekenlang) onderhoud. Pek was nodig 
om het uitzetten van de betonplaten tijdens warmte enigszins op te vangen. Dat was niet altijd voldoende en dan konden de platen breken.
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Hoeveel jongens en meisjes zullen in de loop van 
de jaren niet gewerkt hebben in de winkel van 
Verheul? Echter, degene met de meeste dienstjaren 
is ongetwijfeld Janie van den Dool. In het dorp 
beter bekend als Sjaan Snoep. Als twaalfjarig meisje 
begon zij haar loopbaan als winkelmeisje bij tante 
Betje. En pas op haar negenenzestigste nam zij 
officieel afscheid.
Elisabeth Verheulvan den Dool was een jonge 
weduwe van 30 jaar toen zij een pand kon huren van 
de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeenten. 
Daar begon zij met de verkoop van rijst, zout, 
suiker en andere levensmiddelen. Zij had toen twee 
kinderen: Jan, zes jaar en Janie van vijf.
Betje was een goede zakenvrouw en ondanks dat er 
meerdere kruidenierswinkels in Benthuizen waren, 
breidde de winkel gestaag uit.
Daar droegen haar kinderen zeker aan bij. Zoon 
Jan ging al jong op een fiets met een grote mand 
voorop de klanten langs. En dochter Janie hielp 
eveneens in de winkel. Vanwege het vele werk 
werden er regelmatig meisjes (en jongens) voor de 
winkel gezocht. Zo kwam mevrouw E. Bakkerde 
Ruiter als veertienjarig meisje in de winkel werken, 
zie Benthuizer Turfje juni 2000. En later volgde dus 
Janie van den Dool. 

Nieuwe hulp
Toen er meer hulp in de winkel nodig was trok 
Jan naar zijn tante aan de Zegwaartseweg. Die 

had namelijk drie dochters, Co, Janie en To. Janie 
Van den Dool zal toen ongeveer twaalf jaar zijn 

geweest. Zij vertelt: “Hoe oud ik was, 
weet ik niet meer precies, maar ik 
kwam net van school uit de klas van 
meester Idema.” Ze noemt nog een 
aantal klasgenootjes: “Elly Vrijman, Piet 
Moerman, Jan van den Berg en Pleun 
Qualm.”
Jan motiveerde waarom hij zo graag 
Janie in de winkel wilde: “Ze is zo 
handig!”. Doordat de zus van Jan 
Verheul ook Janie heette ontstond 
vaak verwarring tijdens het werk in 
de winkel. Daarom werd besloten 
dat nichtje Janie ‘Sjaan’ zou worden 
genoemd. En dat is zij voor de meeste 
dorpelingen altijd gebleven. 

Herinneringen van een winkelmeisje 
Ons dorp is een prachtige (Plus) winkel rijker. Bij binnenkomst ziet het winkelend publiek een 
foto van vervlogen tijden. Betje Verheul - van den Dool, de overgrootmoeder van de huidige 
eigenaar, startte op 14 oktober 1925 haar winkel in de Dorpsstraat van Benthuizen. We vroegen 
een winkelmeisje van vroeger, mevrouw A. Snoep-Van den Dool naar haar herinneringen.

Anneke Bregman - de Groot

Winkelmeisje Sjaan voor de winkel van Verheul in de beginjaren.
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De winkel
Sjaan vertelt over het interieur: “De winkel had 
twee grote etalageruiten met in het midden 
de winkeldeur. Als je dan binnenkwam had je 
aan beide kanten een toonbank. 
Aan de linkerkant werden alle 
kruidenierswaren verkocht. Aan 
de rechterzijde was een toonbank 
met galanterieën (snuisterijen, zoals 
kettinkjes evenals pannen, schalen 
e.d.). De kassa stond op de hoek 
van de linkertoonbank. Het was nog 
zo’n mooie zilveren met een hendel 
waaraan je moest draaien. Er stond 
ook een weegschaal met aan de 
andere zijde een grote koffiemolen. De 
koffie werd nog ter plekke gemalen.” 
De artikelen waren natuurlijk niet 
verpakt. Alles lag in bakken achter 
de toonbank of in stolpflessen. Als 
winkelmeisje was inpakken één 
van de eerste vaardigheden, die zij 
leerde. “Bertha leerde mij hoe ik een 
puntzak goed kon sluiten. Het moest 
zodanig dicht gevouwen zitten dat 
je de gevulde zak aan de punt kon 
vasthouden. Om stroop te verkrijgen 
namen de klanten hun eigen 
strooppotten mee om die te laten 
vullen. Dan moest je eerst met een 
houten lepel uit een grote pot stroop 
scheppen. De kunst was om op het 
juiste moment de houten lepel terug 
te leggen zonder te morsen.”

Zelfbediening was er niet. De klanten moesten op 
hun beurt wachten. Ook toen had niet iedereen 
evenveel geduld. Sjaan weet nog hoe een klant 
ongeduldig vroeg om een pond zout en een pond 

suiker. “Dan moest je hard doorwerken en 
natuurlijk niet morsen.” Destijds werden 
ponden niet gewogen, die werden met 
een zgn. ‘pondsschep’ geschept!
Naast voedingswaren verkocht Verheul 
ook tabakswaren. “Die tabak werd 
bewaard in een verwarmd kastje”. Tussen 
de toonbank en dat kastje was een kleine 
doorgang. Sjaan weet nog hoe ze er als 
jong meisje met haar benen tussendoor 
zwaaide. “Och, hoe jong was je nog!”
In de oorlog was er niet veel te koop. 
Maar door de vindingrijkheid van Jan 
Verheul hoefde de winkel weinig ‘nee’ te 
verkopen.  

Sjaan: “klanten konden een poeder 
kopen waarmee je een soort pudding 
kon maken.” De bonnenadministratie 
was in de oorlog ook een heel gedoe. 
“Op maandagmorgen moest ik de 
bonnen uitknippen en op grote 
vellen plakken. Aan de overkant 
van de tafel zat dan Bertus Zaal, de 
procuratiehouder. Hij zorgde voor de 
verdere administratie. Daarna moest 
ik die vellen naar het postkantoor 
brengen vanwaar ze naar het 
distributiekantoor werden gestuurd. 
De ontvangstbewijzen zorgden ervoor 
dat er nieuwe voorraad kon worden 
aangeschaft.”

Ter gelegenheid van 50 jaar koningin 
Wihelmiona werd in 1948 een etagewedstrijd 

gehouden en Sjaan won de 1e prijs 

Sjaan Snoep met Piet 
Oudesluis voor de winkel. 
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Winkelwerk
Veel herinneringen heeft Sjaan aan de zolder van 
de oude winkel. “Het schoonmaken en bijhouden 
was mijn taak. De zolder stond vol met voorraad. 
Blikken, dozen, zakken, kratten. Zo gek kon je niet 
bedenken of we hadden het. ‘Nee’ verkopen deed 
Jan niet. Dan zocht hij net zolang tot hij het voor een 
klant had gevonden.”
Achter de winkel lag een grote tuin. Daar werd 
niet bepaald in gezeten. “Tante Betje had er 
allemaal bessen struiken. In de zomer moesten we 
die plukken, met neefjes en nichtjes die kwamen 
logeren. Daar werd dan sap van gemaakt en dat 
verkochten we in de winkel.”
Sjaan had ook nog de taak om boekjes op te halen 
waarin de boodschappen werden opgeschreven. 
Op de fi ets reed zij naar de Westzijdeweg en 
de Hoogeveen. “Soms duurde het invullen 
wel erg lang. Veel mensen dachten pas over de 
boodschappen na als ik op de stoep stond.”

Lange dagen
De openingstijden van winkels waren nog niet 
echt wettelijk geregeld. Dat betekende lange dagen 

voor personeel en eigenaar. Zo vertelt Sjaan Snoep 
dat haar tante wel eens mopperde. Zeker op de 
zaterdagavond. Als veel jongens en mannen op 
hun vrije avond, sigaretten en olienootjes kwamen 
kopen. “Dan sloten wij pas om tien uur. Eerst 
moest de winkel nog worden schoongemaakt. 
En vaak stond tante Betje Verheul dan net voor 
twaalven de straat te vegen. Want die jongens 
gooiden alle lege pindadoppen voor de winkel op 
de stoep!”
Mevrouw Snoep geniet nog als zij denkt aan de 
smaak van die pinda’s. “Ik proef ze nog. Ze waren 
heerlijk. Ik heb zoveel veranderingen in de winkel 
meegemaakt. Wie had er toen van chips gehoord?” 
De hele ontwikkeling van kruideniersartikelen 
heeft mevrouw Snoep van dichtbij meegemaakt. 
Artikelen die nu zo vanzelfsprekend lijken waren 
na de oorlog allemaal nieuw: plastic, plakband, 
papieren luiers en de vele soorten soep en koek. 
Later verhuisde de winkel naar de oude 
kleuterschool die achter het huis van neef Jan 
Verheul stond. Nog later verplaatste de zaak naar 
de huidige locatie op het Willem Alexanderplein en 
Sjaan verhuisde mee. 

De winkel van Jan Verheul in de Dorpsstraat

In die tijd waren er nog 
vijf andere kruideniers in ons dorp:

Van der Knijff
Pos (Op de hoek)

Brouwer
Dirk Verheul

Neeltje Van der Linden
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Getrouwd
Inmiddels had Sjaan verkering met Han Snoep. Hij 
was een evacué uit St Annaland. In 1952 trouwden 
zij en kregen een dochter en twee zoons. “Wij 
woonden in bij mijn moeder op de Zegwaartseweg.” 
Om wat om handen te hebben ging ik jam koken 
voor Verheul. “Mevrouw Snoep vertelt dat Jan 
zeer inventief was. Op een dag had Jan een lading 
abrikozen gekocht. Die droogde hij 
op het platte dak van de winkel (de 
voormalige kleuterschool). En die 
gedroogde abrikozen kreeg ik dan 
om jam van te koken. Later verkocht 
Jan die potjes weer in de winkel.”

Etalage
Sjaan was erg goed in etaleren. 
De winkel had twee grote ramen 
waarin verschillende producten 
werden uitgestald. Zij vertelt: “We 
probeerden de etalages altijd zo 
aantrekkelijk mogelijk in te richten. 
Ik vond dat ook erg leuk werk. Als 
er bijzondere gelegenheden waren 
zorgde ik dat de klanten dat terug 
konden zien in de etalage.  

Zo had ik voor het jubileum van koningin 
Wilhelmina in 1948 de etalage versierd. Daar 
heb ik de eerste prijs nog mee gewonnen. Op de 
bodem van de etalage had ik met rijst en krenten 
‘50 jaar 1898 – 1948’ neergelegd. En ik had oranje 
en roodwitblauwe slingers van crêpepapier in de 
etalage gehangen.”

Ander personeel
Sjaan kan zich de namen van de andere 
personeelsleden van het eerste uur nog goed 
herinneren. Zij laat een foto zien met daarop Jan 
Verheul en zijn medewerkers: George Bregman, 
Adrie Buijs, Dick van Doorn en Kees Zaal. De 
pasgetrouwde Bertus Zaal, de boekhouder van de 
familie Verheul, woonde boven de winkel met zijn 
vrouw Annie. 
Een boekhouder was ook wel nodig. Mevrouw 
Snoep: “Hoewel ik alleen in Benthuizen werkte had 
Jan door de tijd steeds meer winkels. Er stonden 
winkels in Boskoop, Zoetermeer en Den Haag. 
En hij stond ook op de markt. Terwijl Jan ook nog 
een fabriek had. Die werd de Hocus Pocusfabriek 
genoemd. Achter de winkel begon hij met de 
productie van puddingpoeder. Later verhuisde 
die fabriek naar Zoetermeer in verband met 
ruimtegebrek.”

Herinneringen
Vele jaren heeft Sjaan bij Verheul gewerkt. “Ik heb 
met zoveel mensen gewerkt. Ik heb het altijd graag 
gedaan. Ik houd van het contact met mensen. 
Samen met haar man woont zij nu in de Oem van 
Wijngaarden. Beiden 87 jaar oud. 
De familie is uitgebreid met 15 kleinkinderen en 
22 achterkleinkinderen. 

Sjaan Snoep en Bep van der Velden voor de winkel in de Dorpsstraat.

Supermarkt Jan Verheul
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Op 12 augustus was het zover. Nadat alle neuzen 
geteld waren en waarschijnlijk ook op de foto gezet 
door Adrie vertrokken wij naar Leiderdorp. Daar 
lag de Olympia al op ons te wachten.
Onze groep kon een salon boven gebruiken om 
binnen te vertoeven en voor een nog beter zicht op 
de omgeving konden we op het bovendek lekker 
uitwaaien. Het weer was aan het begin van de 
dag  nog niet zo aanlokkelijk om op het bovendek 
te vertoeven, maar al gauw ging een groot aantal 
personen toch naar het bovendek om de aanvang 
van de tocht in de buitenlucht mee te maken.
Onder het genot van het bekende bakkie leut met 
gebak was het genieten van de omgeving. 
We vertrokken vanaf de Zijldijk richting de 
Kagerplassen. De Kagerplassen vormen een 
langgerekt stelsel van ondiepe veenplassen dat zich 
van  zuidwestelijke naar noordoostelijke richting 
uitstrekt tussen de Merenwijk in Leiden en de 
zuidpunt van de Haarlemmermeer. Dus op naar 
Haarlem, via de ringvaart onder de A44 door langs 
Lisse, Hillegom en Bennebroek kwamen we bij het 
Cruqius gemaal. 

Even een historische uitleg over dit gemaal: het 
dateert uit 1849 en is één van de drie gemalen
waarmee het meer onder Haarlem tussen 
1849 en 1852 is leeggepompt. Het is het grootste 
stoomgemaal ter wereld en is in 1933 buiten 
werking gesteld, maar het gebouw is bewaard 
gebleven, dankzij een in 1934 opgerichte stichting 
welke er een museum in vestigde. Het behoort tot 
de Top 100 der Nederlandse rijksmonumenten. 
Het is genoemd naar de Nederlandse waterbouw
kundige Nicolaus Samuelis Cruquius.
Na een restauratieproject van 20 jaar werd op 
4 juni 2002 de machine door prins WillemAlexander
opnieuw (nu hydraulisch) in bedrijf gesteld.
In de ketelhuizen geven modellen van molens, 
stoommachines en opvoerwerktuigen, polder
maquettes, oude kaarten en prenten een beeld 
van 2000 jaar strijd tegen het water. Ook is er een 
watermaquette die toont hoe Nederland eruit zou 
zien zonder dijken en wat een stormvloed teweeg 
brengt. Het Cruquius is opgenomen in de Europese 
Industrieel ErfgoedRoute.

We vervolgen onze weg naar 
Haarlem.
We werden door de havendienst van 
Haarlem bijgestaan, welke ons over 
de rivier de Spaarne door de stad 
heen loodste, door de automatisch 
en handmatig bediende bruggen te 
openen. 
Sommige bruggen waren erg 
smal en laag, maar door de goede 
stuurmanskunst van onze kapitein 
Hans Bosma, konden wij van de 
omgeving genieten.
We hebben  kunnen genieten van 
het uitzicht op deze stad met de 
vele bekende bouwwerken zoals: 
De Grote of SintBavokerk, het 
voormalige fabriekspand van Droste 
chocolade, molen De Adriaan, 
Gravestenenbrug met de voormalige 
bierbrouwerij De Olyphant, 
gevangenis De Koepel, de Waag en 
het Teylers museum. 

Verslag van: Zwerven door de regio 
op 12 augustus 2015 
We waren allen weer namens de Historische Kring door Ries en Adrie uitgenodigd om deel te 
nemen aan een rondje Noord-Holland in samenwerking met Groene Hart Cruises BV.

Door Riet Pos-Verheul
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We vervolgden onze vaart richting 
het plaatsje Spaarndam, waarbij we 
langs de ‘Mooie Nel’ kwamen; hier 
is de rivier zo breed dat men kan 
spreken van een meer welke vroeger 
de ‘Mooie Hel’ genoemd werd. 
Via de schutsluis van Spaarndam 
voeren we via het Zijkanaal C (onder 
de A9 door) naar het Noodzeekanaal 
langs de hoogovens in IJmuiden. 
Ook hebben we van het uitzicht op 
de diverse havens langs dit kanaal 
kunnen genieten, daarbij werden we 
door de kapitein van informatie over 
het ont en bestaan van deze havens 
voorzien.
Via de Zaan langs de ADMdokken 
richting het IJoeverproject naar het Binnen IJ om de 
Westerkeersluis in te varen.  

Weer enige uitleg: de Westerkeersluis is geen sluis 
(zoals men zou denken) maar een brug over het 
Westerkanaal in AmsterdamWest. Ten zuiden 
van de brug ligt de Westerkanaalschutsluis die de 
waterstand regelt tussen het Westerkanaal en het IJ. 

Aangekomen in Amsterdam konden we van de 
diverse panden en bouwprojecten kennis nemen. 
Wat een geweldig uitzicht daar op het project met 
betrekking tot de renovatie van het centraal station. 
Ook hadden we zicht op (de achterkant) van het 
Vondelpark en gingen we langs het Olympisch 
stadion naar de Kostverlorenvaart om bij de 
Nieuwermeersluis te schudden. De sluisdeuren 
zijn schuifdeuren op rails, het is opvallend dat het 
wegverkeer over de gesloten sluisdeur kan rijden.
Via de Riekerplas kwamen we weer op de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer. We voeren hier langs 
diverse scheepswerven, Schiphol, Aalsmeer, 
Burgerveen en Oude Wetering. Wat een mooie 
huizen, villa’s en vakantiehuizen zijn hier aan het 
water gebouwd.

Moe van alle indrukken kwamen we rond 18:00 
uur weer bij de thuishaven van onze reder aan de 
Zijldijk in Leiderdorp.

Hierboven heb ik alles proberen te omschrijven 
van wat we allemaal deze dag gezien hebben. We 
hoefden echt niet alleen op het bakkie leut met 
gebak te teren hoor, rond de klok van twaalven 
stond er een overheerlijk Indisch buffet op ons te 
wachten in de bovenste salonzaal, waar we allen 
van konden genieten. 
In de middag werden er ook nog bitterballen 
rondgedeeld en zo rond de klok van vijven werd er 
voor een ieder een kop soep en een broodje kroket 
geserveerd. Bij het horecapersoneel konden we 
onze drankjes bestellen.
Zoals wij het hebben ervaren was het weer een 
geslaagde dag.

Nog even een paar getallen op een rijtje: aan deze 
rondvaart deden 76 leden van de Historische Kring 
Benthuizen mee. De tocht op het water was 100 
kilometer lang, waarbij we onder 38 bruggen door 
zijn gevaren en twee sluizen gepasseerd.

Al met al een hele mooie tocht en een dag met veel 
indrukken, historische verhalen van, over en met 
leeftijdsgenoten en lest best: de belofte van Adri 
om volgend jaar een rondvaart met het GVB van 
Amsterdam te maken. 

Mogen we daarom aan Ries en Adri vragen om 
toch voor volgend jaar maar weer een cruisetocht 
te organiseren. Jullie hebben goede connecties en er 
zijn best mensen welke jullie kunnen/willen helpen 
bij de registratie van en correspondentie naar de 
deelnemers .
Ik hou mij aan bevolen.
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Overal werd die zomer feest gevierd. Zelfs in 
Benthuizen werd in september 1945 een bevrijdings
feest georganiseerd. Hoogtepunt was de optocht. 
Ook Gelderswoude besloot hieraan mee te doen. 
Wellicht was dat door toedoen van de familie Van 
der Sterre waarvan een paar jongelui lid waren 
van de ruitervereniging De Bentruiters. Vooral 
mevr. A. van der Sterre  Spronk (voor de buurt 
tante Antje) heeft zich er voor ingezet. Ze had een 
hondje dat zo was afgericht dat het begon te keffen 
zodra het woord mof of moffen viel. 
De inzending van Gelderswoude bestond uit 
drie delen. Allereerst waren dat twee in het wit 
geklede ruiters, te weten Pim van der Sterre en 
haar neef Piet van der Sterre. Vervolgens kwam de 
koninginnewagen. Deze werd gemend (bestuurd) 
door Kees van der Does. Het beeldde een jonge 
koningin (Gre Merbis) uit met haar hofdames. De 
wagen was geheel in het wit. De smaakmaker zou 
de volgende wagen worden die de titel Hirohito 
droeg. Dat was de naam van de Japanse keizer die 
door zijn onderdanen als een godheid werd vereerd. 
Deze wagen werd gemend door Piet Buijs. Op deze 
wagen was een zetel geplaatst voor de keizer die 
geflankeerd werd door twee adjudanten, te weten 
Wim van der Sterre en Jaap van der Does (op de 
foto de lange respectievelijk de korte jongeman).

Het Bevrijdingsfeest, de inzending van Gelderswoude
Door Hans van der Does   doesvisser@xs4all.nl

Pim van der Sterre en haar neef Piet van der Sterre.
De ‘Koninginnewagen’met Kees van der Does als koetsier en Gre Merbis als de jonge koningin.
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Hans van der Does is de middelste jongen op de voorgrond, met naast hem Joop van der Sterre en Han van der Does. Op de 
achtergrond Dries Leune, Dries van der Linde, fan en Cor van der Sterre. Piet Buijs bestuurde de fraaie praalwagen.
Onder: Keizer Hirohito werd vertolkt door Siem van der Does en geflankeerd door Wim van der Sterre en Jaap van der Does.

Ook schrijver dezes zat als klein manneke op 
deze wagen. Al rijdende boog het op deze wagen 
aanwezige ‘gewone volk’ voor hun keizer met de 
steeds herhaalde uitroep: “0 keizer, vergeef het ons” 
(wij hebben niet genoeg voor U gedaan). Als klein 
jongetje vond ik dat de keizer verdacht veel op mijn 
oom Siem van der Does leek, maar ik was er niet 
helemaal zeker van. 

Buiten de bebouwde kom van Benthuizen gekomen 
hield de wagen stil en verhief de keizer zich van 
zijn zetel. Vervolgens sprong hij van de wagen, 
gevolgd door iedereen die op deze wagen zat. Het 
was tijd om de persoonlijke waterstand te regelen. 
Wildplassen  zo dit begrip toen al bestond  leidde in 
die tijd nog niet tot een bekeuring. Maar ik wist het 
nu zeker. De keizer was toch echt mijn oom Siem.

Het was een groot succes. Het verhaal gaat dat 
een Leidse politieagent die op die dag dienst deed 
te Benthuizen zo enthousiast was dat de Drie 
Oktobervereniging te Leiden zich in verbinding 
stelde met de vraag om ook mee te doen aan de 
grote Drie Oktoberoptocht. Maar tante Antje vond 
het mooi geweest en dit feest ging niet door.

Er was inderdaad reden tot opluchting. Geen 
enkele inwoner van Gelderswoude was door 
oorlogsgeweld om het leven gekomen. Toen 
Nederland tussen 1945 en 1949 een grote legermacht 
in Nederlandsch Indië (het huidige Indonesië) had 
gestationeerd in een poging het koloniale gezag te 
herstellen behoorde tot de dienstplichtigen die daar 
naar toegestuurd werden ook Cornelis de Jong. Ook 
hij keerde gezond van lijf en leden terug.
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De koster, wie weet niet wie dat is? Wanneer je in de 
kerk komt dan zie je hem of haar meestal het eerste. 
Heb je vragen, de koster weet het antwoord. Of… zo 
was het. Tegenwoordig moet je vaak naar de batch 
kijken wat erop staat. Oh gelukkig, ‘koster’. In veel 
kerken zijn er momenteel een aantal vrijwilligers, 
die deze taak invullen, omdat een koster een te 
groot kostenplaatje heeft. De hervormde kerk in ons 
dorp heeft nog niet zo’n invulling. Op de website 
wordt één naam genoemd. In dit verhaal wil ik 
over twee kosters (echtparen) vertellen: mevrouw 
en meneer Boevé en mevrouw en meneer Piet 
Verweij. Graag had ik ook over 
koster Spruitenburg verteld, hij 
is tenslotte 43 jaar lang de koster 
geweest. Wellicht kom ik daar in 
een volgend Turfje op terug, want 
op dit moment zijn er te weinig 
gegevens om een verhaal van te 
maken.

Koster Boevé werd aangesteld per 
1 januari 1947. Het was een baan 
naast zijn ‘gewone’ baan. En als 
je de instructielijst leest, welke 
hij moest ondertekenen bij zijn 
aanstelling, dan is de som snel 
gemaakt: mevrouw Boevé was 
zeker net zoveel koster want onder 
andere de schoonmaak kwam 
voornamelijk op haar schouders 
terecht!
Als echtpaar hebben zij deze taak 
zo’n 27 jaar verricht. Bovendien was meneer Boevé 
toen ook de plaatselijke begrafenisondernemer 
en dat was een taak die zijn vrouw in die tijd 
echt niet op zich kon nemen. Een vrouw een graf 
laten graven is wel erg zwaar en een taak als een 
begrafenis leiden was toen nog niet voor vrouwen 
weggelegd.
Zeer plichtsgetrouw is het kosterschap altijd 
ingevuld. Mevrouw Boevé ging ervan uit dat als zij 
haar eigen huis schoon wilde hebben, dan moest het 
huis van God, de kerk, nog veel schoner zijn. Dat 
had als gevolg dat zij dagen in de kerk bezig was. 
[De kinderen vertellen: “er lag altijd een briefje op 
het aanrecht: ben in de kerk”. Gingen zij daar naar 
toe dan was het meestal ook meteen aanpakken.] En 
er werd aangepakt. Elke week werden de kussens 

die op de banken lagen(en nog liggen) omgekeerd. 
Ook werden de banken elke week afgestoft. Dochter 
Riet vertelt dat zij ook wel mee hielp met stoffen. 
Lijkt simpel maar… vergeet de psalmboekjes en 
bijbels niet, o wee als die niet op de juiste plaats 
bleven liggen! De meeste mensen huurden hun 
plaats, dus daar moest dan ook hun bijbel en 
psalmboek liggen wanneer zij de andere week weer 
in de kerk kwamen. Eén keer per twee weken werd 
het koper gepoetst. De ene week werden er alleen 
papiertjes opgeraapt en de andere week werd er 
dan gestofzuigd. De hallen bij de voordeur werden 

wekelijks gedweild. Ook rondom orgel en niet te 
vergeten de kansel werd er gestoft zo nodig gesopt. 
Dat was nog niet genoeg, want er was jaarlijks 
een grote schoonmaak. Het kostersechtpaar ging 
op zoek naar extra hulp om deze klus te klaren. 
Zoon Wim vertelde dat zijn vader met die grote 
schoonmaak naar de zolder van de kerk ging. De 
zolder bestond uit balken met wat planken erop. 
Vader kroop over die zolder naar de plek waar de 
kroonluchters bevestigd waren. Vanaf de zolder 
kon hij deze laten zakken en dan werden ze grondig 
schoongemaakt en daarna weer tot juiste hoogte 
opgehesen. (Was er al ARBO toen?). Ook moesten 
alle kussens naar buiten om te luchten en alles werd 
nóg beter dan anders gesopt en gepoetst. En dit was 
alleen nog maar het onderhoud.

Kostersechtpaar Boevé, in dienst van januari 1947 tot juni 1974.

Koster zijn
in de Nederlands Hervormde Kerk in Benthuizen
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Op zondag moest je als koster natuurlijk helemaal 
klaar staan. De kerk moest voldoende verwarmd 
zijn en bij warme zomerse dagen graag zo koel 
mogelijk gemaakt. In de instructielijst staat nog 
vermeld dat er stoven van vuur voorzien moesten 
worden. Ik neem aan dat dit niet zolang meer heeft 
geduurd, want ik kan mij alleen maar de planken 
boven de verwarming herinneren. Als kind moest 
je gaan staan om je voeten te warmen. Dat gaf niet 
want heb je als kind wel eens koude voeten? 
Als het in de winter gesneeuwd had dan veegde 
koster Boevé de paden en de stoep voor de kerk 
helemaal schoon, dat was een zwaar karwei, zeker 
gezien de te vegen oppervlakte rondom de kerk. 
De kerk was gereed en dan… op weg naar het 
huis van de dominee om zijn toga op te halen. 
Deze moest dan in de consistoriekamer worden 
uitgehangen zodat de man een toga zonder kreukels 
kon aantrekken. (Na de avonddienst werd deze 
dan weer teruggebracht) Het overbekende glaasje 
water moest natuurlijk ook klaargezet worden. Bij 
één dominee moest dit lauw water met suiker zijn 
(anders nog iets?). En dan tot slot, 15 minuten voor 
aanvang van de dienst werden op de borden naast 
de preekstoel cijfers aangebracht welke aangaven 
welke psalm er werd gezongen. [Ik hoop dat de 
organist deze eerder doorgegeven kreeg, om van 
tevoren wat te kunnen oefenen].
Ook werd er 15 minuten voor aanvang 5 minuten 
met de klok geluid. U begrijpt, het was een drukte 
van belang voordat de dienst ging beginnen. Begon 
de dienst dan namen zij als echtpaar plaats aan 
beide zijden van de kerk, zij hielden zo als het ware 
samen ‘de schare’ in het oog. 
Werd er op een zondag gedoopt, dan moest de 
koster ervoor zorgen dat er voldoende stoelen 
klaar stonden voor de ouders, die hun kind lieten 
dopen en niet vergeten water in het doopfont te 
doen. Als het Avondmaal werd gevierd gaf dit 
veel extra werk. Een lange tafel werd op zaterdag 
klaargezet. Bij ouderling Van Staalduinen werden 
de tafelkleden en de bekers en schalen opgehaald 
en dan klaargezet. Op de zondag zelf werd in de 
vroege morgen, ook bij Van Staalduinen, de wijn 
en het brood gehaald. Na de avonddienst werd 
dit weer allemaal teruggebracht, want mevrouw 
van Staalduinen waste altijd de tafelkleden voor 
de avondmaalstafel. Het brood wat over was werd 
niet teruggebracht… de volgende dag werd er van 
broodpak gesmuld! Over de wijn die over was 
wordt niets verteld!!!
En dan de bezigheden gedurende de week. Er werd 
vergaderd en waar vergaderd wordt, wordt er 
koffie en thee gedronken. Mevrouw Boevé maakte 
een grote kan koffie klaar. Van tevoren werden de 

kopjes klaar gezet (er waren aparte kopjes voor 
de kerkenraad). Wanneer de vergadering zo’n 
45 minuten gaande was dan ging meneer Boevé 
met de kan koffie naar de consistoriekamer en 
schonk daar de koffie in en weer 45 minuten daarna 
herhaalde hij dit. Na de vergadering was de afwas 
aan de beurt. Zeker toen de kinderen ouder waren 
en nog niet op bed lagen was het vaak hun taak om 
al die kopjes af te wassen. In hun verhalen klinkt 
duidelijk dat dit er heel veel geweest zijn, zo door al 
die jaren heen.

Als de dominee zijn catechisatie bijeenkomsten hield 
dan werd hem in (ook weer een speciaal kopje) twee 
keer koffie gebracht. 
Bijeenkomsten van vrouwen en mannen
verenigingen en andere bijeenkomsten werden ook 
allemaal van koffie voorzien, maar daar hoefde de 
koster niet naar toe om in te gaan schenken. Maar 
de afwas was voor…!!
Soms werden de deuren van de kerk ook op een 
andere dag geopend. Dan kwam een bruidspaar 
met hun gasten naar de kerk om hun huwelijk te laten 
bevestigen. Een feestelijk gebeuren. Meneer Boevé 
had de dag ervoor geholpen alles klaar te zetten, maar 
meestal regelde de kosteres alles rondom zo’n dienst.

Het kostershuis naast de kerk in 1972.
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Bijna gelijk aan de zondag want de 
eerste jaren waren er echt nog geen 
gedrukte liturgieën voor zo’n speciale 
dienst. En het kwam vaak voor dat 
er wel twee trouwerijen in één week 
waren. En soms vele weken niet één, 
maar toch.
Behalve koster was meneer Boevé 
ook begrafenis ondernemer. Ons 
dorp telde toen nog niet zoveel 
inwoners als nu, dus dit was wel te 
doen. Maar net als de trouwerijen 
kon het gebeuren dat er twee 
begrafenissen snel achter elkaar 
waren. Was iemand overleden, 
dan regelde hij samen met de 
nabestaanden de begrafenis. Dan 
moest hij ook het graf daarvoor 
delven. En het klinkt niet zo leuk, maar voor het 
echtpaar gaf het wat extra inkomsten en dat was 
wel prettig. Een begrafenis eerste klas kostte 
20,00 gulden. Daarboven werd er voor zijn 
werkzaamheden 6,50 gulden in rekening gebracht. 
Daar moest hij dan alles voor regelen en het graf 
graven. Bij veel begrafenissen ging hij bij iedereen 
in het dorp vertellen wie er was overleden, 
‘aanzeggen’, werd dat genoemd. Vaak gaf je dan een 
dubbeltje (10 cent) of meer (dat weet ik niet precies) 
voor de moeite dat hij kwam vertellen wie er was 
overleden. Ik vond altijd dat hij er dan heel mooi uit 
zag. Een mooie zwarte jas met zilverkleurige tressen 
en een hoge zwarte hoed op. Zwarte handschoenen 
aan. In dat mooie pak liep hij tot helemaal achter in 
de Hoogeveen en vast ook wel naar Gelderswoude 
en een gedeelte van de Zegwaartseweg. Toen 
het kostersechtpaar later aan de plaatselijke 
avondvierdaagse meedeed, was dat voor hen een 
kleine moeite. Ze liepen voor de kerk al heel wat 
kilometers!

Als er iemand jonger dan 12 jaar 
was overleden dan kreeg je maar 
4,25 gulden. Ook werd er tweede 
klasse begraven. Dan kostte een 
begrafenis 8,00 gulden plus de 6,50 
voor meneer Boevé. Gelukkig werd 
er voor hem geen verschil gemaakt 
want zijn werk voor de begrafenis 
was natuurlijk hetzelfde.
Voor al dat werk en het overal voor 
klaar staan begon het echtpaar in 
1947 voor het bedrag van 400,00 
gulden per jaar. Ik hoop dat de 
kerkvoogden dit jaarlijks verhoogd 
hebben! Als er met dopen, trouwen 

of begrafenissen fooien werden gegeven dan was dit 
voor het echtpaar. “Maar”, vertelt Riet, “als je geld 
in de kerk vond tijdens het schoonmaken moest dat 
in de collectezak, waagde het niet dit zelf te houden, 
o nee vader en moeder waren goudeerlijk”. Ook 
mochten zij water halen uit de put die vlak naast de 
kerk lag. Voor de wekelijkse wasdag werden er vele 
emmers uit geput.
Al die werkzaamheden deed de familie Boevé 
vanuit het huis naast de kerk. De zogenaamde 
kosterswoning. De eerste jaren niet, maar vanaf 
1955 tot hun vertrek hebben zij daar gewoond. 
Firma Gräper had de woning eerst opgeknapt. Riet 
weet nog dat de heren Piet Kreft en Rien Oudesluis 
dit karwei hebben geklaard. “Super om te wonen”, 
vertelt Riet, “want je kon binnen naar de w.c.! 
En vanuit het huis was je snel in de toren want 
dagelijks moest om 12 uur de klok geluid worden. 
En met een begrafenis duurde dit wel een uur! Eerst 
altijd met de hand, maar later gelukkig de grote 
klok elektrisch en alleen de kleine klok met de hand.

Een artikel uit de ‘instructielijst’ van koster 
Boevé, opgesteld 20 november 1946.
Links: Piet Verweij luidt de klok.
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Rondom het huis en de kerk en de begraafplaats 
moest alles in orde worden gehouden. Onkruid 
wieden, gras maaien. Stenen schoonboenen op 
de graven. Steentjes oprapen in een emmer met 
chloorwater doen zodat ze weer goed wit werden! 
Er is heel veel werk verzet. “Maar,” zeggen alle 
drie de kinderen: “vader en moeder hebben altijd 
met hart en ziel het kosterschap op zich genomen”. 
Kinderen niet altijd want ja, als je jong bent dan heb 
je niet altijd oog voor zo’n taak. 
Aan die taak kwam op 10 juni 1974 een einde. 

Na een korte invulling door twee tijdelijke kosters 
namen mevrouw en meneer Verweij de taak van 
koster zijn op zich. Met meneer Piet Verweij heb 
ik over hun kosterstijd gesproken. Ik denk dat 
er weinig over meneer Verweij werd gesproken. 
Het was altijd ‘Piet Verweij, de koster’. Er was 
namelijk nog een Piet Verweij! Toen werd niet 
meneer Verweij als koster benoemd maar mevrouw 
Verweij. Het is eind 1975 en in die tijd moest je meer 
rekening houden met de inkomstenbelasting en hoe 
blijf je een (andere) baan invullen. Want hiervoor 
hebt u kunnen lezen wat er zoal bij komt kijken, om 
het goed te doen. “Daarom”, zo vertelt Piet, “ben ik 
eerst met mijn werkgever gaan praten want het was 
niet zomaar even een paar uren vrij nemen. Soms 
wel een paar dagen”. Hij heeft goede afspraken 
kunnen maken en zodoende altijd goed de taak als 
koster kunnen invullen.
Die werkzaamheden veranderden stap voor stap. 
Ik heb deze koster niet over het halen van de toga 
gehoord. (Er waren intussen dominees geroepen die 
sterk genoeg waren hun toga zelf mee te nemen.) 
Maar intussen was er wel een gebouw achter 
de kerk verschenen: ‘DE BRON’. Een prachtig 
gebouw, heel functioneel en niet alleen in gebruik 
door de kerk. Andere verenigingen of besturen 
wilden ook wel in het gebouw vergaderen of 
bijeenkomsten houden. En er kwam meer welvaart, 
de verjaardagen werden bij een speciale leeftijd 
meestal wat uitgebreider gevierd; ook bruiloften 
en partijen konden daar gehouden worden. Stap 
voor stap brachten mevrouw en meneer Verweij 
dit tot ontwikkeling. En omdat ze niet in het oude 
kostershuis waren gaan wonen, hebben ze heel wat 
keren de fiets gepakt om snel ter plaatse te zijn. Daar 
kwam gelukkig een einde aan toen er besloten was 
het oude huis af te breken om daar de noodzakelijke 
parkeerplaatsen te kunnen maken. Tegenover 
de kerk was er ruimte voor een huis en dat werd 
gebouwd voor het kostersechtpaar met hun gezin. 
“Ideaal,” zegt hij, “je had uitzicht op de kerk en je 
hoefde de straat maar over te steken om aan de slag 
te kunnen gaan.” En aan de slag moesten zij, want 

het was niet alleen de kerk die onderhouden moest 
worden, de zalen en vergaderkamers van de Bron 
eisten ook hun aandacht. Daarom had het echtpaar 
een aantal vrijwilligers gevraagd om mee te helpen 
met schoonmaak en serveren als er begrafenissen 
of feestjes waren. Verweij vertelt dat dit altijd heel 
goed gegaan is. Hij noemde geen namen, maar hij 
vertelde wel dat zij hulp hadden waar ze altijd van 
op aan konden en die altijd voor hen klaar stonden. 
“Geweldig,” zei hij, “zonder hen was dat nooit 
gelukt”.
Ook voor de grote schoonmaak van kerk en 
gebouwen was er intussen een vast team. Heel fijn 
want ieder wist wat hij/zij moest doen en dan was 
zo’n grote klus goed te doen.
In de tijd van kosterspaar Verweij werd er niet 
minder vergaderd, ik denk juist meer! Gelukkig 
werd er wel praktischer gedacht wat betreft het 
koffieschenken. In het begin van hun loopbaan 
moest er wel een grote pot koffie gezet worden 
maar inschenken… daar moesten ze nu zelf voor 
zorgen. Ze hadden geluk wanneer er dezelfde 
avond nog andere bezigheden gaande waren, ze 
deden dat dan gewoon even tussendoor. Maar was 
er alleen kerkenraad, dan betekende dat: zorgen dat 
het voldoende verwarmd was, koffie klaarzetten en 
als iedereen naar huis ging achter hen de deur op 
slot doen.
Wel wil ik nog opmerken, dat in het begin, toen al 
met veel activiteiten in De Bron, de kopjes nog met 
de hand werden afgewassen!
De nieuw gebouwde kosterswoning tegenover de kerk.



En wanneer ze dan aan het eind van zo’n avond met 
hun benen omhoog zaten van vermoeidheid, was dat 
een prettige vermoeidheid want iedereen had zijn/
haar bijeenkomst kunnen houden.

Door heel het verhaal heen komt steeds naar voren 
dat zij graag deze dienende taak vervulden. Het 
anderen naar de zin maken, gastvrij zijn, daar vonden 
zij zelf veel voldoening in en ze merkten dat er 
behoefte aan was. Met als gevolg, vele avonden druk 
bezet en niet te vergeten, de dagen!
Er zijn veel mooie momenten op te noemen en leuke 
gebeurtenissen te vertellen. Eén ervan is dat na een 
kerkenraadsvergadering de deur was afgesloten en 
dat na enkele minuten de telefoon ging of één van hen 
wilde komen om de deur open te doen want er was 
nog iemand achter gebleven. Ja, kan gebeuren, na het 
vergaderen even een bezoek aan het toilet en intussen 
is iedereen vertrokken. Zo tussendoor wordt er dan 
verteld, gelukkig was er toen al wel telefoon. Kan je je 
bijna niet meer voorstellen dat er bij de kerk en zo’n 
gebouw als De Bron geen telefoon was. (Nu moet je 
vaak zeggen: telefoons graag uit anders stoort deze de 
beamer). Ja, de deur op slot doen…, dat is een minder 
leuk verhaal. Wel zes keer werd er ingebroken. 
Tranen zie je, wanneer er verteld wordt dat ook de 
kanselbijbel een keer gestolen werd. Gelukkig werd er 
alarm aangelegd en dat heeft sindsdien de inbrekers 
weten af te schrikken.

Echtpaar Verweij werd ouder, wel 32 jaar lang hebben 
zij de taak van koster en veel meer ingevuld. Ze zijn 
met pensioen… nou het kerkhof bij de kerk moet 
toch onkruidvrij gehouden worden en kunnen jullie 
even…? Natuurlijk. Maar het hoeft niet meer. Een 
welverdiende (rustige) periode is aangebroken om 
voor weer andere mensen klaar te staan. 

Heel hartelijk wil ik mevrouw en meneer Piet Verweij 
en de kinderen Riet, Wim en Mieke Boevé bedanken 
voor hun grote bijdrage aan dit verhaal.
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Er waren de laatste jaren van hun loopbaan echter 
maar weinig avonden dat er alleen kerkenraad was. 
Het echtpaar had ambitie en zij stelden kerkvoogd 
en kerkenraad voor om de ruimte in De Bron open 
te stellen om vandaar uit een begrafenis te kunnen 
houden. Dit werd steeds minder vanuit het huis van 
de overledene gedaan en Benthuizen was dan op de 
begrafenisondernemer uit Boskoop of Zoetermeer 
aangewezen, want zij hadden daarvoor wel een 
geschikte ruimte. Na goedkeuring van dit voorstel 
werd al snel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
Daarna werd het meer en meer de gewoonte dat 
leden van de kerk vooraf aan de begrafenis een 
gedenkdienst hielden in de kerk. Veel werk, geeft 
meneer Verweij aan, maar de waardering die je bijna 
altijd na zo’n plechtigheid krijgt deed hen goed. “Je 
had echt wat voor hen kunnen doen en dat schonk 
mij grote voldoening” .
Zijn ogen beginnen te stralen als hij vertelt dat hij het 
prachtig vond wanneer het voorkwam dat De Bron 
eigenlijk te klein was. Nee zeggen, dat deden ze 
eigenlijk nooit. Dan bedachten ze samen…: als de 
catechisatie schuift naar en de vrouwenvereniging dan 
daar, dan kunnen… Je moest op zo’n moment niet met 
smoesjes in de keuken komen of hen voor de voeten 
lopen, maar het lukte allemaal. 

Piet Verweij naast zijn vrouw tijdens een uitje met leeftijdsgenoten.


