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De jaarlijkse ledenavond zal plaatsvinden op vrijdag
21 oktober 2016 in het Verenigingsgebouw ‘de Bron’,
Dorpsstraat 42 te Benthuizen, aanvang 20.00 uur
Op deze avond zal spreken de heer Sander Wassing over het
onderwerp ‘Een rebelse ambachtsheer van Benthuizen’.
Sander Wassing is freelance historicus met als speciale passie
het bestuderen en geven van lezingen toegespitst op de lokale
geschiedenis.
Bovendien is Sander Wassing sinds maart van dit jaar
conservator van het Historisch Museum Hazerswoude.
U bent van harte welkom.

Een rebelse ambachtsheer van Benthuizen
Benthuizen, de Beeldenstorm (1566)
en Alva’s Raad van Beroerten

Wie het nieuws volgt weet dat IS korte metten maakt met
eeuwenoude kunstschatten en religieuze symbolen die
niet passen bij hun ideologie. Dit jaar is het precies 450 jaar
geleden dat er iets soortgelijks gebeurde in de Nederlanden.
In de zomer en herfst van 1566 raakten de gemoederen in het
land oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale
en economische spanningen kwam op vele plaatsen tot een
uitbarsting. Eind augustus 1566 sloegen beeldenstormers toe
in Delft, Leiden en Den Haag.
De Beeldenstorm verspreidde zich razendsnel en het Spaanse
bewind in Brussel werd aan het wankelen gebracht. Een
antwoord van landsheer Filips II kon niet uitblijven: hij
stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met
een leger om de orde te herstellen. Eenmaal aangekomen
in Brussel stelde hij een speciale rechtbank samen om de
beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van
Beroerten. Commissarissen van Alva’s ‘Bloedraad’ bezochten
Den Haag. Zij kwamen daar te weten dat ook Hendrick
Croesinck (1524-1594), heer van Benthuizen en ondertekenaar
van het Verbond der Edelen, zich had ingelaten met rebellen
die in opstand kwamen tegen het gezag. De man werd
veroordeeld en zijn bezit viel toe aan de Koninklijke schatkist.
Alva ging grondig te werk. Het bleef niet bij onderzoek in
de grote steden alleen. Ook dorpen en zelfs buurtschappen
kregen bezoek van Alva’s commissarissen. Wat merkte men in
Benthuizen en elders in het Groene Hart van deze turbulente
periode? Werd Alva’s harde hand ook hier gevoeld? Waren
inwoners betrokken bij de onrust rondom de Beeldenstorm of
was men hier juist trouw gebleven aan de vorst en de RoomsKatholieke kerk? Tijdens de lezing komen deze en andere
vragen uitgebreid aan de orde.
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Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij

Het Turfje dat rond monumentendag wordt
uitgegeven moet worden gevuld en daar hoort ook
het stukje van bestuur en redactie bij. Wat betreft
de redactie hoef ik niet lang na te denken hoe ik dit
allemaal in moet vullen. De geschreven stukjes zijn
ingeleverd en de enthousiaste opmakers buigen zich
over foto’s en indeling, zodat het weer als vanouds
een prachtig blad wordt.

als vereniging zijn blij dat we zo dicht bij de molen
zitten, want de molen is toch wel een icoon van ons
dorp.

Op monumentendag is het onderwerp iconen.
Wanneer je te horen krijgt dat iconen het thema is
voor die dag, dan slaak je een diepe zucht en denk
je, hoe vul ik dit in? Maar je moet even verder lezen
en dan zie je dat het niet alleen om iconen gaat, de
In dit Turfje komt de gezondheidszorg ruim aan bod. afbeeldingen die wij veel in Russische kerken zien,
Het gaat o.a. over de wijkverpleegster die in dienst
maar ook gebouwen en andere voorwerpen die
was van een kruisvereniging. In ons dorp het Groene in een plaats opvallen. Loop je door Benthuizen
Kruis. Interessant te lezen wat een pionierswerk
dan zijn de molen en de Hervormde Kerk de
die mensen hebben verricht. Wat voor ons nu zo
opvallendste gebouwen. Kijk je verder rond in het
vanzelfsprekend is werd door hen opgebouwd.
dorp dan zie je meer karakteristieke panden die
duidelijk een begrip zijn voor Benthuizen.
Schrijver dezes had niet zoveel inspiratie totdat ze
De volgende tentoonstelling gaat dan ook over de
in gesprek ging met doktersechtpaar Buiter. N.a.v.
iconen van Benthuizen. Onze vroegere bakker Bijl
het schrijven over het zg. ‘doktershuis’ kwam ik
helpt ons hier geweldig bij, want dankzij zijn hobby
in gesprek met hen. Hoe anders was de tijd toen
kunnen we een aantal gebouwen in miniatuur laten
zij in ons dorp kwamen wonen. Ik wist het woord
zien. Het is al een studie waard om te bekijken
semafoon niet eens meer. En veel jongeren zullen
hoe hij zo’n gebouw maakt met als enig materiaal
ook moeten googelen om na te gaan wat ermee
satéstokjes en lijm. Het resultaat is subliem. Vanaf
bedoeld wordt. Niet meer voor te stellen dat toen
de 10e september kunt u ze een aantal weken
ook alles in orde kwam en de dokter er meestal ook komen bewonderen.
op tijd was. Niet alleen was de communicatie voor
de dokters beperkt, ook bij patiënten was dit het
Terwijl ik dit schrijf is de tentoonstelling
geval. Alleen de huistelefoon bestond en lang niet
‘Benthuizen aan zee’ nog gaande. Ik heb hier al
iedereen had een aansluiting. We kunnen het ons
verschillende leuke reacties op gehoord. We mochten
niet meer voorstellen, wanneer we om ons heen
mooie voorwerpen, zoals een strandstoel, bijzondere
jong en oud met de telefoon in de hand op bezoek
schelpen, poppen met bad- en andere antieke
zien gaan, de hond uit laten of uit eten gaan!
kleding lenen van het Katwijks Museum. We zijn
Ik denk dat het voor de dokters wel fijner was dat
reuze blij met de gastvrije uitleen van dit museum.
er toen nog niet gegoogeld werd om zelf na te gaan U moet het Katwijks Museum echt eens gaan
wat er aan de hand was, zodat je de dokter ging
bekijken want het is erg interessant en mooi.
vertellen wat hij moest doen en wat voor medicijnen Daar is o.a. ook het oude interieur van de
hij moest voorschrijven. Andere tijden!
manufacturenwinkel van de familie Jongeneel te
zien. Een zoon uit deze familie is getrouwd met onze
De laatste maanden waren er in de Historische
oud-plaatsgenoot Wil Mets. Beiden waren lange tijd
Kring niet zoveel activiteiten. Bij de buren des te
zeer meelevende leden van de vereniging. Meneer
meer. Stichting Molen de Haas vierde met hun
Jongeneel is overleden maar mevrouw Wil leest het
vrijwillige medewerkers en ieder die in het dorp
Turfje van voor tot achter en is dan weer met het wel
mee wilde doen, hun 25-jarig jubileum. Feestelijk
en wee rondom de vereniging op de hoogte.
hebben zij deze dag gevierd al was er wel een
schaduwzijde aan hun feest, omdat molenaar
We willen met de tentoonstelling de monumenten
Menge toen al ernstig ziek was. Hij is kort daarna
dag weer een extra gezellige start geven. Gelukkig
overleden. De heer Menge was er vanaf het begin
hangt het daarvan niet alleen af. De Winkel
bij geweest. Zo ook molenaar v.d. Lede. Hij heeft
van Sinkel bruist op zo’n dag helemaal van de
ook zijn jubileum gevierd. Een heel gebeuren want
activiteiten met o.a. een kraam op het plein waar
kort na de festiviteiten nam molenaar Boonstra
weer heerlijke dingen te koop zijn. En in de grote
ook afscheid. Een drukke tijd voor de buren. Wij
tent is er koffie met wat lekkers erbij verkrijgbaar.
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vervolg

Van de Redactie en het Bestuur
In oktober (de 21ste) zal er weer een ledenavond
worden gehouden. U kunt op pagina 2 van dit
Turfje over de lezing van die avond lezen.
Ook al lijkt het niet zoveel, u ziet, er wordt steeds
van alles gedaan om de vereniging bruisend te
houden. Dit is best een hele klus voor zo’n klein
bestuur (4 leden!) Van harte hoop ik, nu ik weer een
oproep doe voor nieuwe leden, dat er toch twee
nieuwe leden bij gaan komen. Om de vereniging
nog bruisender te houden is het noodzakelijk dat de
contributie op tijd betaald wordt. Helaas is er, terwijl
dit Turfje wordt samengesteld, nog een behoorlijk
aantal leden, dat niet heeft betaald. We hopen dat
dit niet meer zo is, wanneer het Turfje bij u in de
bus valt. U begrijpt dat het bestuur verantwoord de
uitgaven in de hand moet houden. Gelukkig hebben
we daar hele bekwame penningmeesters voor.

Agenda 2016
10 september
21 oktober
7 december

Extra geld van overheidswege is niet meer te
verwachten. Misschien denkt u als u dit leest: “o ja, ik
was al lange tijd van plan sponsor te worden…,” dus
u bent van harte welkom.
In een volgend Turfje zal er zeker weer een leuk
verslag van de jaarlijkse bootreis staan, welke
in augustus weer plaats gaat vinden en dan is
het tevens al weer bijna tijd voor de jaarlijkse
kerstinloop. Winkel, tentoonstellingsruimte en
koffiekamer zijn dan weer helemaal in kerstsfeer.
Zo mooi de vele kerststallen vorig jaar al
waren, misschien zal deze keer een nog mooier
kerstonderwerp de tentoonstellingsruimte gaan
vullen. Maar voor het zover is, hopen we u graag te
ontmoeten in de winkel of de oudheidkamer.
Voor nu veel leesplezier.

Monumentendag, zie pagina bestuur-redactie
Ledenavond, lezing Een rebelse Ambachtsheer van Benthuizen
Kerstinloop

Nieuwe leden: geen

Het Groene Kruis en de zuster(s)

Zoals u in het vorige Turfje al kon lezen werd met de komst van een zuster de gezondheidszorg
in Benthuizen voortvarend ter hand genomen. Het bestuur van de Groene Kruisvereniging ging
ondertussen door met de plannen voor een geheel nieuw ‘kruisgebouw’. Toen het nieuwe gebouw
werd geopend in 1959, was Zuster Vogelesang echter al opgevolgd door een andere wijkverpleegster,
zuster Van Oostende.
Anneke Bregman - de Groot

Voorlichting

Naast de zorg voor zieken en ouderen probeerde
zuster Vogelesang door middel van voorlichting de
kennis omtrent hygiëne en voeding te verbeteren.
Dat was ook wel nodig, veel huizen waren in 1951
niet aangesloten op de riolering. En zowel de was
als de groente werden in de ‘vaart’ gespoeld waarin
ook de wc’s werden geloosd.
De zuster kon bij het voorlichtingsbureau van de
voedingsraad lezingen aanvragen. Dit bureau
regelde dan een spreekster die met behulp van een
film of een flanelbord met platen de huisvrouwen
informeerde over: ‘Voeding en gezondheid’. Daarin
kwamen dan onderwerpen aan de orde over
belangrijke voedingsstoffen, vitamines, hygiëne.
De zuster werd door de bevolking op handen
gedragen en kreeg daardoor veel medewerking
bij haar initiatieven voor een betere gezondheid.
Toen op 10 juni 1953 een bevolkingsonderzoek
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werd gehouden op tuberculose (toen nog een
zeer ernstige ziekte), werd er in het verslag
melding gedaan van de hoge opkomst, 80 % van
de bevolking nam hieraan deel. Waarbij nog werd
aangetekend dat bij de niet-opgekomenen een
aantal personen was, dat op hun werk al werd
onderzocht. Zij kreeg dan ook terecht een positieve
aantekening van de district arts.

Bromfiets

Hoewel Benthuizen in de jaren vijftig nog een kleine
gemeente was met ongeveer 1300 inwoners, legde
zuster Vogelesang dagelijks vele kilometers af per
fiets. Daarom zou een bromfiets haar zeker van
pas komen. Maar brommers waren duur! Zuster
Vogelesang verdiende per jaar ongeveer 2500
gulden plus een jaarlijkse vergoeding van 54 gulden
voor een eigen rijwiel. Daarvan kon geen bromfiets
worden gekocht.

Het bestuur gunde hun zuster
graag zo’n rijwiel, maar was
hard aan het sparen voor het
eigen wijkgebouw en kon
zo’n uitgave niet uit eigen
middelen bekostigen. Secretaris
Van der Walle was echter
niet voor één gat te vangen
en schreef een stevige brief
naar het hoofdbestuur van
de Zuid-Hollandse Groene
Kruisvereniging. Misschien
konden zij een geldelijke bijdrage
leveren voor de bromfiets.
Secretaris Van der Walle vroeg
om een bedrag van 450 gulden!
Twee maanden later kwam het
teleurstellende antwoord: “De
Zuster Oostende, opvolgster van zuster Vogelesang, op de foto met het bestuur.
middelen van het Hoofdbestuur
waren dermate dat een schenking in genen dele kon Nieuwe zuster
Na 7 jaar moest het bestuur afscheid nemen van
worden toegelaten”.
haar eerste wijkverpleegster. Zuster Vogelesang had
De werkzaamheden van de zuster waren
een nieuwe werkkring gevonden in Scheveningen.
veelomvattend. Van het bestuur kreeg zij een
Er werd voor haar een speciale afscheidsavond
‘instructie’ met daarin 20 artikelen waarin precies
georganiseerd en zij kreeg een blijvende herinnering
stond vermeld wat haar bezigheden waren. Zo
aangeboden. Vele dorpelingen namen afscheid van
geeft artikel 16 aan dat “zij in diensttijd gekleed
haar die avond.
gaat in verpleegsterskostuum (door het bestuur
Het bestuur plaatste een advertentie in het
goedgekeurd) en dat zij daarbij een wettelijk
maandblad voor ‘De verpleging’. In de
vastgesteld verpleegstersinsigne draagt”.
Ook mocht de zuster haar werkgebied “buiten haar advertentie wordt als ‘lokkertje’ ook het nieuwe
wijkgebouw met zusterswoning genoemd. Uit
vakantie niet verlaten, tenzij met kennisgeving aan
de vele sollicitanten koos het bestuur Annie
de voorzitter van de vereniging”.
Maria van Oostende, werkzaam
in de kraamkliniek in Den Haag
en afkomstig uit Scheveningen.
Het bestuur won nadere
inlichtingen in, waarbij zij vroeg of
“mej. Van Oostende de gave zou
bezitten om om te gaan met een
landelijke bevolking, welke een
orthodox-protestantse inslag heeft”.
De directrice van het Gemeente
Ziekenhuis in Den Haag gaf positieve
referenties en zo werd zuster Van
Oostende de nieuwe wijkverpleegster
in Benthuizen.
Tijdens de afscheidsavond van zuster
Vogelesang kon meteen kennis
worden gemaakt met haar opvolgster.
Hoewel nog maar 26 jaar oud, werd zij
door de inwoners in het hart gesloten.
Daar het nieuwe wijkgebouw nog niet
klaar was, betrok de zuster het huis
aan de Dorpsstraat. Daarvoor betaalde
zij 8 gulden per maand aan huur.
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Nieuw gebouw

Ondertussen zat het bestuur bepaald niet
stil. Secretaris Van der Walle schreef in april
1956 dat hij “met genoegen meedeelde dat
het plan voor de bouw van een wijkgebouw
met zusters woning eenparig is aanvaard”.
De bouwkosten bedroegen 40.000 duizend
gulden. Daarvan betaalde de leden 7.000
gulden. Op de exploitatie was een tekort
te zien van ruim 100 gulden. Het bestuur
loste dit op door de contributie met drie
dubbeltjes (per jaar!) te verhogen. Meubilair
hoefde niet te worden aangeschaft. Van der
Walle schrijft dat “de meubels nog zo goed
Dokter De Goeje toont een geschenk bij de opening van het nieuwe gebouw.
als nieuw zijn”.
Aannemingsbedrijf De Graaf uit Moerkapelle
Bijna iedereen in het dorp was lid van de kruis
voerde de bouw uit. Architectenbureau Dijkerman
vereniging. Commissaris Klaasesz stelde daarom
en Swemle tekende het ontwerp.
voorom de twee gezinnen die geen lid waren “als
27 mei 1959 werd met het hijsen van de Groene
in een soort indianenreservaat bewaard moesten
Kruis vlag het gebouw feestelijk geopend door
blijven of dat alsnog geprobeerd moest worden hen
de commissaris van de Koningin, mr. J. Klaasesz.
lid te maken”.
Verschillende sprekers voerden het woord en
De commissaris ging trouwens niet met lege handen
kwamen niet met lege handen. Burgemeester
naar huis. Hij ontving van de nieuwe zuster “een
Steenbakker Morilyon Loijsen bood namens
autoverbandtrommel met reisapotheek”.
de gemeenteraad een gaskachel aan. Namens
Secretaris Van der Walle had het na afloop nog druk
de plaatselijke Boerenleenbank voerde de heer
met het schrijven van vele bedankbrieven aan gulle
Schipper het woord en zegde een lagere rentevoet
gevers. Zo werd Nutricia hartelijk bedankt voor de
toe dan gewoon was.
“geschonken babyweegschaal”.
Zuster Oostende en het bestuur in gesprek met de Commissaris der Koningin de heer Klaasesz (hier op de rug gezien).
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Daarnaast kon men
ook vragen stellen
aan een diëtiste,
districtsverpleegster
of een lerares
kinderverzorging
en opvoeding. En
zuster Van Oostende
was natuurlijk
zoveel mogelijk
aanwezig tijdens
de tentoonstelling.
Er was veel
belangstelling.
Ook de krant nam
een groot artikel op
over deze activiteit.
Twee jaar later werd
de tentoonstelling
‘Met vallen
De opening van het tweede kruisgebouw door de heer Klaasesz.
en opstaan’
Werk
georganiseerd. Die ging over de gevaren die
Ook zuster Van Oostende bezocht haar patiënten
kinderen in en om het huis omringen en hoe die
thuis, hield spreekuur in het consultatiebureau
zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.
en assisteerde de
Middels grote panelen werd de
dokter indien nodig.
aandacht gevestigd op de meest
Verder beheerde zij
voorkomende ongevallen. Ook
het uitleenmateriaal.
ditmaal was de krant aanwezig.
Bedden, zeiltjes,
Burgemeester J.J. Steenbakker
ondersteek, alles wat
Morilyon Loijsen, tevens voorzitter
nodig was om een zieke
van de kruisvereniging, opende de
thuis te verzorgen.
tentoonstelling.
Voorlichting geven was
eveneens een belangrijk
onderdeel van haar
werk. In maart 1961 was
er de tentoonstelling ‘Het
kind in het gezin’. Het
was de bedoeling om
voorlichting en inzicht
te geven op het gebied
van moederschapszorg
en kinderhygiëne.
Volgens de begeleidende
brief “lag de nadruk
op het jonge kind met
al zijn lichamelijke en
geestelijke behoeften”.
Op de tentoonstelling in
het wijkgebouw waren
ook hulpmiddelen te
bekijken en boeken
in te zien voor de
belangstellende
moeders.
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Bestuur

Na vele jaren werd het secretariaat van het Groene
Kruis overgenomen door een nieuwe secretaresse,
mevr. F. (Freddy) J. Schellingerhout-Westhoeve.
De heer A.A. van der Maas was ondertussen
voorzitter geworden in de plaats van burgemeester
Steenbakker.
Na vele jaren vond de heer Van der Walle het tijd om
het stokje over te geven aan de jongere generatie. De
vereniging heeft veel aan hem te danken. Het werk
als secretaris was maar een klein onderdeel van zijn
taak als bestuurder. Hij hielp de zuster met veel
praktische zaken en bij de verhuizing van zuster Van
Oostende naar het nieuwe onderkomen reed Van der
Walle met de bakfiets heen en weer om de spullen
op de goede plaats te krijgen.
Bij het achterblijven van betaling van de contributie
ging Van der Walle een gesprek aan met het
betreffende lid. Kleine klussen werden vaak door
hem gedaan. Daarbij meteen geld uitsparend. Van
onkostenvergoeding en vrijwilligersbijdragen had
men toen nog niet gehoord.
In 1966 moest het bestuur opnieuw omzien naar
een wijkverpleegster. De zuster ging namelijk
trouwen. Ook haar werd een afscheid aangeboden
en door de dorpelingen werd wederom een cadeau
geschonken. De secretaresse meldt dat zuster Van
Oostende “op de meest aangename taak haar werk
als wijkverpleegster heeft verricht”.

Zuster Schouwenaar

Ank Schouwenaar werkt in het ziekenhuis in
Hilversum, wanneer zij de advertentie leest, waarin
het bestuur van de Groene Kruisvereniging in
Benthuizen een wijkverpleegkundige vraagt. Als
reactie op haar brief wordt zij uitgenodigd voor een
nadere kennismaking. Zij herinnert het zich nog
goed: “Het hele bestuur zat me op te wachten in het
huis van de familie Van der Eijk aan de Geerweg.”
Het gesprek had voor haar en het dorp een positief
verloop. Per 1 oktober 1966 werd zij benoemd als
wijkverpleegster in Benthuizen.
Het duurde even voordat zuster Van Oostende
haar huis helemaal leeg had, dus in de tussentijd
logeerde de nieuwe zuster bij de familie Van der
Eijk. Het voordeel was dat zuster Schouwenaar nog
een week werd ingewerkt door wijkverpleegster
Van Oostende. “We gingen de huizen af en mijn
collega legde uit waar ik op moest letten en waar
bij sommige huizen de ingang zat. Zo moest ik bij
de familie Van Staalduinen zijn, maar daar zat een
lange trap aan de zijkant van het huis en ik had
geen idee waar nu de ingang van het huis was”,
glimlacht zij. Zuster Schouwenaar voelde zich al
snel thuis in Benthuizen.
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Zuster Schouwenaar aan het begin van haar Benthuizer carriëre.

Wonen en werk

Na het vertrek van Ank van Oostende trok Ank
Schouwenaar in het zusterhuis annex wijkgebouw
aan het Beelaertspark. “Ik woonde er met veel
genoegen, maar het was wel een erg koud huis.
’s Winters was het huis bijna niet warm te stoken.
En in die tijd was het huis nog niet geïsoleerd. Dus
de stookkosten waren erg hoog.”
Werken in de wijkverpleging betekende veel
afwisseling. Zeker in de beginjaren was het soms
pionieren voor de zuster. ”Ik herinner me een oude
man die nog in de bedstee sliep. Om zijn bed te
verschonen moest ik over hem heen klimmen!”
Ook waren de huizen in Gelderswoude nog niet
aangesloten op het waterleidingnet. De meesten
hadden al wel een tank voor eigen gebruik. “Bij één
van de bewoners nam ik maar water uit de sloot om
hem te wassen. Dat zag er schoner uit dan het water
uit de regenput.”
Wonen in het wijkgebouw was wel zeer praktisch.
Men kon altijd aanbellen om materialen te lenen. Al
stelde de zuster het wel op prijs als men haar niet
stoorde tijdens de maaltijd.
Zuster Schouwenaar werkte veel samen met dokter
De Goeje. Met veel waardering kijkt ze daarop
terug. “Het was een erg leuke tijd, we konden nog
veel uitproberen. Er bestonden nog niet zoveel
regels als nu. Dat betekende veel korte lijnen en
makkelijke communicatie naar elkaar.”
Het werk was zeer afwisselend. “Ik deed
huisbezoeken bij ouderen, pasgeborenen en we
hadden natuurlijk de consultatiebureaus. Heel
veel kon je via contacten en bezoekjes die je bij de
mensen bracht oplossen of begeleiden.”

Bij overlijden gaf de
wijkverpleegster de laatste
zorg aan de overledene.
Zag ze daar tegen op?
“Nee, ik vond het juist een
goede afsluiting van mijn
werk. Heel vaak had ik
deze mensen hun laatste
jaren verzorgd en dan was
dit het laatste wat ik voor
ze kon doen.”
Ook bij ongelukken werd
de wijkverpleegster
gehaald. “Ik gaf dan
eerste hulp, maar als
iemand overleden was,
was ik ook degene die
dan zorgde voor het slachtoffer. Dat was soms wel
moeilijk, vooral als het jonge mensen waren.”
En werd er een baby geboren, dan kwam de wijk
verpleegster de dokter assisteren. “Het gebeurde
ook wel dat ik bij de ene vrouw zat en dokter De
Goeje bij een andere aanstaande moeder. Soms
belde de dokter dan op of hij al nodig was.”
De eerste jaren deed de zuster de bezoeken vooral
per fiets of brommer. “Pas later heb ik mijn rijbewijs
gehaald en een auto gekocht.”
In het begin droeg zuster Schouwenaar een uniform
met een wit kapje op haar hoofd. Later werd de
eigen kleding gedragen.

Foto hierboven: in het consultatiebureau, geduldig wachtend
op hun beurt.
Links: zuster Schouwenaar in volle actie met kinderen en
met de weegschaal.

Zuster Schouwenaar: “Ik moest precies bij gaan
houden hoelang en waarom ik bij de mensen langs
ging. En we gingen steeds meer vergaderen. Ik vond
het jammer want het ging (en gaat) ten koste van
het contact met de mensen. Het werk echter ben ik
altijd leuk blijven vinden. Ik ben nu al een tijd met
pensioen (sinds 1998) maar ik kan er nog wel eens
naar terugverlangen.”
In 1987 bestond het kruiswerk 75 jaar en werd het
nieuwe Kruisgebouw aan de Julianastraat in gebruik
genomen. Mevrouw Verbree verrichtte de opening.
Vier jaar later was zuster Schouwenaar 25 jaar
wijkverpleegster in Benthuizen en dat heeft ze
geweten. Tijdens de receptie was er een over
Veranderingen en een jublileum
weldigende opkomst en door de inwoners werd er een
In de jaren tachtig werden er in de gezondheidszorg groot bedrag overhandigd voor een passend cadeau.
veel veranderingen in gang gezet. Kleine
Ank Schouwenaar was ondertussen verknocht
verenigingen gingen fuseren en het werk moest
geraakt aan Benthuizen en de inwoners aan haar!
steeds meer worden verantwoord.
Tot haar pensioen heeft zij gewerkt in Benthuizen. De
vraag wat zij het leukste vond aan haar werk kan zij
Zuster Schouwenaar
niet beantwoorden. “Ik deed het allemaal met even
metselt de eerste
veel plezier, ik vond het geweldig werk. Ook het dorp.
steen van het derde
Ik ben er tenslotte niet voor niets blijven wonen.”
kruisgebouw.
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Benthuizer Belegen deel II

De notulen van de gemeenteraad zijn kostelijke lectuur, omdat ze iets laten zien van het reilen en
zeilen van onze gemeente. Dat geldt ook voor de notulen uit de vorige eeuw. Dit artikel bevat een
enigszins willekeurige greep uit datgene wat de vroede vaderen van Benthuizen rond 1863 bezig
hield.
Benthuizer Belegen werd in de tweede helft van de vorige eeuw al
eens gepubliceerd in Carillonklanken.
De gemeenteraad moest zich
In februari 1991, in de Benthuizer Turfjes Jaargang 1, Nummer 1,
uitspreken over de tol aan de
Hoogeveenseweg die voor ƒ 25,- werd een begin gemaakt om deze artikelen te herhalen. Helaas zijn
per jaar verpacht was aan Jacob toen niet alle artikelen gepubliceerd. Een mooie reden om dit over
van Dorp Voorlopig was er
geen sprake van om de tol op te te doen, maar nu wel compleet. Een tweede reden is dat er een verse
generatie Turfje-lezers is aangetreden, voor wie dit geheel nieuwe
heffen, omdat de gemeentekas
de gelden hard nodig had. In
kost is. Veel plezier met deel II.
C.M. Schulten

de vorige aflevering heeft men
kunnen lezen dat het haardas verzameld werd. De voorraad groeide gestaag,
zodat afvoer noodzakelijk werd. De oplossing
kwam van de kant van de Gebroeders Van Velden
uit Leiden, die voor 6 cent per hectoliter de as
opkochten.

Binnen de dorpsgemeente nam dominee
H. Wildeboer een vooraanstaande plaats in. De
predikant maakte zich zorgen over de kwaliteit van
het drinkwater dat uit de vaart werd geput. Voor
gebruik moest dit water natuurlijk eerst worden
gekookt, maar het bleef de vraag of dat afdoende
was.
Op 13 augustus 1884 kreeg de gemeenteraad
het volgende te lezen: “Een geregeld advies
van H. Wildeboer en drie andere ingezetenen
verzoekende om te gelasten dat alle privaten aan
de noordzijde van de dorpskom ten spoedigste
worden ontruimd, wijl het water waarin de stoffen
dier privaten zich ontlasten, door de inwoners als
drinkwater wordt gebezigd, welk een en ander
nadeelig op den gezondheidstoestand der inwoners
kan werken.”
De raadsleden vroegen zich af of een verbetering
financieel haalbaar was. De oplossing zou namelijk
zijn de aanleg van gemetselde cementen putten. De
onkosten per put lagen tussen de ƒ 85,- en ƒ 120,- en
er waren 31 privaten: voorlopig bleef de toestand bij
het oude.
Twee jaar later stuurde Wildeboer weer een brief,
nu mede ondertekend door dertig ingezetenen, met
het verzoek om lantaarns in de kom van het dorp te
plaatsen, maar de verlichting bleef toekomstmuziek.
In 1887 telde de lagere school 107 leerlingen
(69 jongens, 38 meisjes) en had Benthuizen volgens
de letter van de wet recht op drie onderwijzers.
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De School werd door twee onderwijzers bemand.
Na het vertrek van secretaris Bouman in 1890 werd
tot secretaris benoemd J. Sterk jr. uit Mijdrecht. Dat
was geen gelukkige keuze want reeds in 1892 zag de
gemeente zich genoodzaakt hem te ontslaan wegens
zijn slechte functioneren. Met zijn opvolger A.L.
Beelaerts van Emmichoven uit Gorinchem had men
het echter beter getroffen.
Het College van Burgemeester en Wethouders
kregen op het einde van de negentiende eeuw met
veelsoortige zaken te maken. Het ophalen van
de as was geen succes geworden en werd in 1894
gestaakt.

De gemeente zat wel opgescheept met de asschuur,
die vervolgens werd verhuurd.
De ‘dorpsgevangenis’ op de zolder van de toren
voldeed niet. Daarom wilde men de ruimte,
in gebruik voor de brandspuit, als gevangenis
inrichten. De brandweer zou dan een nieuw
onderkomen naast de kerk krijgen.
In 1893 kwam het voorstel om de raadsvergaderingen
met een gebed te openen en te sluiten. De
burgemeester was hier tegen en hij slaagde erin de
raad te overtuigen.
Veel problemen gaf het onderwijs. Benthuizen
mocht zich zo gelukkig prijzen om meester Houbolt
als hoofdonderwijzer te hebben, want deze zorgde
voor de oplossingen.
Zo had de inspecteur van onderwijs vastgesteld
dat er maar twee klassen waren voor ongeveer 120
leerlingen en dat deze klassen zo dicht bij elkaar
lagen dat de beide onderwijzers hinder van elkaar
hadden. Bovendien had de school een stenen vloer,
terwijl een houten beter was. Er kwamen dus
bouwplannen.
Een derde leerkracht was absoluut noodzakelijk.
Deze leerkracht, een onderwijzeres, verscheen in
1891 ten tonele. Veel plezier heeft Houbolt aan
haar niet beleefd, omdat vrijwel ieder jaar, door
vrijwillig’ ontslag een nieuwe vacature ontstond. De
onderwijswetgeving bepaalde dat met ingang van
1 januari 1893 ook gymnastiekonderricht gegeven
moest worden. De moeilijkheid in Benthuizen was
dat niemand van het onderwijspersoneel over
een gymnastiekbevoegdheid beschikte en dat een
gymnastieklokaal schitterde door afwezigheid. De
toestand zou lang voortduren, want nog in 1900
moest de gemeente ontheffing vragen van het geven
van gymnastiekonderricht. In 1900 ging Houbolt
met pensioen. Ongetwijfeld heeft ons dorp veel aan
hem te danken.
De moderne tijd diende zich aan. Soms aarzelend
zoals bij die poging in 1895 om de kom van het
dorp te voorzien van petroleumstraatlantaarns. De
onkosten waren te hoog, volgens de burgemeester.
Het geld was op. Niet zo verwonderlijk, omdat
de gemeente ongeveer tweeduizend gulden had
uitgegeven aan een nieuwe bestrating.
Tot 1894 bestond het wegdek uit een grindlaag die
van tijd tot tijd met nieuw grind werd opgehoogd,
tot ongerief van de huizen langs de weg. Deze
kwamen immers steeds lager te liggen.
In 1894 werd in het paardenspoor een klinker
bestrating aangelegd. Deze klinkerweg liep van de
grens met Zegwaart tot de Hoogeveenseweg. Het
benodigde geld kon de gemeente lenen tegen zeer
voordelige voorwaarden van G.C.O. Beelaerts van
Benthuizen, die toen in Arnhem woonde.

Terwijl Benthuizen zich verheugde over de
vooruitgang verschenen de eerste moeilijkheden.
Wielrijders reden te hard door het dorp, zodat, ook
toen, de burgemeester paal en perk moest stellen
aan de verkeersnetheid. Signaleren wij tenslotte in
1893 het bestaan van een fanfarekorps.

Revolutie in Benthuizen

In 1795 kwam een einde aan de Republiek van
de Verenigde Provinciën en brak de revolutie
uit. Anders dan in Frankrijk in 1789 geschiedde
de omwenteling in Nederland zonder anarchie
en kon de stadhouderlijke familie ongemoeid
naar Engeland afreizen. Uiteraard gingen de
gebeurtenissen aan Benthuizen niet onopgemerkt
voorbij. Het Comité Revolutionair te Amsterdam,
waarin Jan Rutger Schimmelpenninck de hoofdrol
speelde, stuurde onder andere naar Benthuizen een
plan tot verandering van het bestuur. Het Comité
deed dit via J.A. Prijn wonende te Leidschendam,
die contact zocht met predikant Keer te Benthuizen.
Deze predikant bracht het schrijven naar de schout
Pieter Gerard Mess. Deze vond het hoogst ongepast
dat het Amsterdamse Comité zich met de zaken
van Benthuizen bemoeide, maar achtte het toch wel
verstandig met de Amsterdamse aanbevelingen
rekening te houden. Hij riep de dorpsbestuurders in
het rechthuis voor overleg bijeen en, na enig overleg
besloten zij “openlijk voor den dag te komen met
hetgeen de regenten even na het afkondigen der
rechten van den mensch tezaamen omtrent hunne
ambtsbedieningen hadden besloten”.
Dat betekende dat zij hun functies wilden
neerleggen, maar tevens bereid waren in diezelfde
functies door de inwoners benoemd te worden.
wordt vervolgd
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Het doktershuis

Schrijven over een doktershuis? Ja, in Benthuizen is dit huis wel een begrip. Vooral als je mensen
kent die er in woonden, dan krijg je veel meer beeld bij zo’n huis. Ik wil mevrouw en meneer Buiter
bedanken voor hun openheid tijdens het gesprek dat ik met hen had over de periode dat zij in dat
huis woonden.
Marjolijn van der Haven-Verweij
In 1904 verkocht Pieter van Elleswijk grond aan Arie
van den Berg. Niet helemaal duidelijk is of het om
twee huizen ging die op die grond zouden hebben
gestaan.
Vervolgens verkoopt Arie van den Berg een gedeelte
van zijn grond aan Simon van Driel. Beiden bouwen
een huis op de door hun aangekochte grond. Het
werden twee totaal verschillende huizen. Echter wel
twee hele mooie huizen die het aanzicht van het
dorp verfraaiden.

Die verbouwing was behoorlijk ingrijpend want
het huis werd totaal anders. Er werd een stuk
aangebouwd, de kap werd verhoogd waardoor
er kamers konden worden getimmerd op de
bovenverdieping en de vloer kreeg ook nog enkele
aanpassingen. Leendert Dekker uit Zevenhuizen
voerde deze verbouwing uit. In de aanvraag van de
bouwvergunning staat een bedrag van 4.300 gulden
vermeld! In die tijd een enorm bedrag. (Ik denk dat
de bouw van het huis wellicht minder gekost heeft).
Van 1936 tot 1940 heeft Ds. Stuijvenberg in de
Over de eerste periode is er wat betreft de bewoners pastorie gewoond. Daarna Ds. Kersten een half
niet zo veel bekend. We nemen aan dat de heer Van jaar en 19 december 1940 komt dokter Pols naar
den Berg er zelf de eerste tijd heeft gewoond. In
Benthuizen en begint een dokterspraktijk in de
1934 wordt het huis verkocht aan de Gereformeerde pastorie. Hij vertrekt in 1947 en daarna woonden er
Gemeente Kerk. Dit kerkgenootschap kocht het huis alleen dokters: dokter Huisman van 1947 tot 1950,
met de bedoeling dit te laten verbouwen tot pastorie dokter De Leeuw van 1950 tot 1955, dan dokter De
voor hun dominee.
Goeje en als laatsten de dokters Buiter.
Op de voorgrond geheel rechts het doktershuis, daarnaast het door het echtpaar Buiter aangekochte pand waar ze nu nog steeds wonen.
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Dr. Pols

Dr. Huisman

Dr. De Leeuw

Dr. De Goeje

Met deze laatste bewoners heb ik een interview over zijn zin gehad in Benthuizen en wilde de praktijk
hun eerste tijd en verdere verloop van hun dokterdan ook weloverwogen overdoen aan goedwillende
zijn in Benthuizen.
enthousiaste opvolgers. Eveneens sprak in hun
voordeel dat zij interesse hadden in zijn mooie tuin,
Mevrouw en meneer Buiter zijn in 1985 naar
want die had hij zelf met hart en ziel aangelegd en
Benthuizen gekomen. Dokter De Goeje ging
die tuin wilde hij niet zomaar laten verkommeren.
stoppen; helaas enigszins gedwongen om
Maar dat kwam natuurlijk wel op de tweede plaats,
gezondheidsredenen, maar ook was hij intussen
al hebben ze wel alle jaren die zij er woonden, van de
op een leeftijd gekomen om ermee te stoppen.
fraaie aanleg genoten en er zelf ook veel aan gedaan.
Er was dus een vacature in
De praktijk
Benthuizen voor huisarts.
Ze konden meteen aan de
Mevrouw en meneer hebben
slag. Omdat dokter De Goeje
toen gesolliciteerd en van de
ziek werd moest er meteen
veertien sollicitanten werden
Van onze correspondent
zij door dokter De Goeje
BENTHUIZEN — Per 1 juli aanstaande hoopt dokter worden vervangen. Als het
J. de Goeje zijn jarenlange praktijk in Benthuizen te dan toch de bedoeling is
uitgekozen om zijn praktijk
over te nemen. Daar waren zij beëindigen. In verband hiermee wordt zaterdagmiddag om op een bepaalde datum
in het dorpshuis „De Tas” een afscheidsreceptie
te beginnen dan helpt het
erg blij mee, aangezien er in
gehouden.
natuurlijk om alvast een paar
die tijd door een groot aanbod
Na dertig jaar huisarts in Benthuizen en omgeving
van huisartsen het moeilijk
te zijn geweest, heeft dokter De Goeje besloten zijn weken eerder in de praktijk
apotheekhoudende praktijk over te dragen aan een mee te draaien. Omdat dokter
was om een praktijk te
bemachtigen. Zij vertellen mij, jongere arts. „Met mijn gewone werk, zoals spreekuur De Goeje ernstig ziek was,
houden en visites afleggen, heb ik geen moeite en dat
dat het in die tijd, net als met
doe ik met plezier, maar alle bijkomende zorgen, die kon hij bijvoorbeeld niet
huizen een tijd lang gegaan
een praktijkervaring met zich meebrengt, worden mij vertellen wie op het punt
te veel. Ook weet ik dat vele jonge huisartsen geen stond te bevallen en hoe
is “wie het meeste biedt kan
werk kunnen vinden en dit is mede een overweging
alles geregeld moest worden,
de praktijk overnemen”. Ze
om mijn praktijk te beëindigen”.
kijken nog altijd tevreden en
De heer J. Buiter en mevrouw T. Buiter-van der wanneer iemand naar het
Kooi, beiden arts, volgen dokter De Goeje op. „Uit de ziekenhuis moest. De groene
dankbaar terug op hùn start
vele sollicitanten meen ik een artsenechtpaar te hebben patiëntkaarten gaven gelukkig
in Benthuizen, want van het
gekozen, dat zich in mijn wijze van praktijkvoering
meeste bieden was in dit
kan vinden. Beiden komen van het platteland en een duidelijk beeld van hun
geval geen sprake. Dokter De
hebben ervaring opgedaan tijdens waarneming in voorgeschiedenis wanneer zij
plattelandspraktijken en ziekenhuizen. Ik heb alle bij het doktersechtpaar Buiter
Goeje keek nauwgezet wie
vertrouwen in hen beiden”.
er geïnteresseerd waren in
Tijdens de afscheidsreceptie zaterdag aanstaande kwamen.
zijn praktijk. Hen werd o.a.
tussen 15.00 en 17.00 uur in het dorpshuis „De Tas”, kan “Het was meteen stevig
kennisgemaakt worden met het nieuwe artsenechtpaar. aanpakken,” vertellen zij. Ze
gevraagd hoe ze tegenover
Alle cliënten uit Benthuizen, Bleiswijk, Hazerswoude waren amper in Benthuizen
de aanpak stonden van een
en Zoetermeer worden op deze receptie verwacht.
‘dorpse’ bevolking. Wilden
Tijdelijk hoopt dokter De Goeje in de pastorie van of er werd op het zijraam
de gereformeerde gemeente te trekken, waarna hij — getikt door een meneer die
ze bevallingen doen? Er werd
indien hij woonruimte elders in ons land heeft gekocht drie vingers zwaar verwond
veel gevraagd, want dokter
— zal vertrekken uit Benthuizen.
had. Een serieus spoedgeval.
De Goeje had het altijd naar

Afscheid dokter De
Goeje Benthuizen
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Meneer Buiter vertelt er enthousiast over, hij was
blij dat hij al zoveel praktijkervaring had, want hij
wist precies hoe hij zo’n geval moest aanpakken en
afhandelen. Het werd een noodverband en dan vlug
naar het ziekenhuis om verder geholpen te worden.
De verwondingen waren zo ernstig dat een huisarts
niet de middelen had omdit te behandelen.
En dan het eerste weekend… in het kleine dorpje
werden maar liefst vijf kinderen geboren. Lachend
vertellen zij dat het leek alsof ze toelatingsexamen
aan het doen waren voor verloskunde of daar een
soort ontgroening voor kregen. En die kinderen
werden natuurlijk niet allemaal in dezelfde
straat geboren. Het was met de plattegrond van
Benthuizen en omgeving op weg, om zo het juiste
adres te vinden.
Toen dokter De Goeje beter werd vroeg hij hoe ze
dit allemaal hadden gedaan. Hun ervaring van
waarnemend dokter zijn tijdens vakantie etc. gaf
hen in die periode voldoende inzicht en kennis om
alles op de juiste manier aan te pakken. Het heeft
hen geroerd dat dokter De Goeje blij was dat hij hen
had uitgekozen om de praktijk over te nemen toen
hij zag hoe goed alles aangepakt was.
De eerste tijd was hectisch. Geen tijd om van het
huis ‘hun’ huis te maken. Natuurlijk wil je dat wel

voor je gezin, maar daar was eenvoudig geen tijd
voor. In 1985 was de dokter nog zeven dagen per
week en 24 uur per dag arts! Als er zaterdags geen
spreekuur was en de dokter was even wat aan het
doen in zijn tuin, och, dan liep je naar hem toe dan
kon hij toch best even kijken?! En waarom zou je
’s avonds niet even langs gaan om nog even het één
en ander aan de dokter te vragen? Het leek soms
net een beetje op een winkel. Ook al is de winkel
gesloten (geen spreekuur), je kan toch nog even
achterom gaan.
Beiden zagen wel het voordeel van ‘samen’
een doktersproaktijk invullen. Niet alles kwam
op dezelfde schouders terecht. Wanneer de
één ’s nachts in de weer was geweest voor een
bevalling, dan nam de ander de volgende morgen
het spreekuur voor zijn/haar rekening. Deed de
één ’s morgens het spreekuur, dan was de ander
’s middags aan de beurt. Tijdens het spreekuur had
één van de twee gelegenheid om de visites af te
leggen.
In die tijd was er nog geen mobiele telefoon (nu
bijna niet meer voor te stellen). Via een semafoon
werd de ander ‘opgepiept’ en vervolgens belde die
naar huis om inlichtingen of keerde huiswaarts om
te vragen wat er gaande was.

Het doktershuis zoals het er momenteel uit ziet.
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De apotheek!

In de begintijd van mevrouw en meneer Buiter
werden de voorgeschreven medicijnen nog door
de dokter zelf gemaakt. Ja, capsules en pilletjes
werden nog zelf samengesteld en gefrabriceerd,
evenals zalfjes en drankjes! Er was gelukkig wel
een apothekersassistente die hen met deze zaken
hielp. Het was dus niet alleen patiënten helpen,
ook hun medicijn moest worden gereedgemaakt.
Door de bekwaamheid van de dokters kon dit lange
tijd volgehouden worden. Mevrouw en meneer
Buiter spreken tevens hun waardering uit over de
assistentes uit die tijd.
Maar ook de apotheek leek soms net een winkel, er
werd regelmatig op onmogelijke tijden aangebeld
voor een hoestdrankje of iets dergelijks. Er werd
wel eens een diepe zucht geslaakt als het gelukkig
slechts om een simpele aandoening ging. Maar
voor een dokter geldt de vuistregel “stel dat het
nodig is”. De apotheek is heel lang aan de praktijk
verbonden geweest.
Na verloop van tijd waren er aanpassingen aan
het huis en de praktijkruimte nodig. De ruime
spreekkamer moest in tweeën worden gesplitst.
Ook al werd er op verschillende tijden spreekuur

gehouden, toch waren er teveel momenten waarop
een patiënt behandeld moest worden en dat
gebeurde dan achter een gordijn of soms zelfs in
de huiskamer. Dat ging toch echt niet altijd en dus
was er dringend behoefte aan een behandelkamer.
De spreekkamer was groot genoeg en deze werd
aangepakt.
Toch bleek dit na verloop van tijd ook niet echt
te voldoen. De doktersapotheek was inmiddels
overgedaan aan een zelfstandige apotheek (deze
bevond zich voor Benthuizen in Zoetermeer), maar
toch was de spreekkamer nog steeds niet helemaal
naar hun zin.
Deze kamer leek lange tijd zo groot maar echt veel
ruimte was er niet en hij was ook niet zo up to
date meer. Er werd uitgekeken naar een nieuwe
praktijkruimte. Meneer en mevrouw geven eerlijk
aan, dat de enorme kosten die daaraan verbonden
waren, meestal te hoog waren voor hen.
Toen deed zich een buitenkans voor: het huis van de
buren stond te koop. Het leek hen ideaal om daar
hun praktijk te houden. En na enig onderhandelen
werd het huis hun eigendom. Er konden plannen
gemaakt worden om het te gaan verbouwen tot een
praktijkruimte.

De huidige woning van het echtpaar Buiter, in eerste instantie voorbestemd om het tweede doktershuis te worden.
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Sinds 1985 is er veel
veranderd. Kinderen
worden geboren met behulp
van een verloskundige, de
apotheek is zelfstandig en
meneer Buiter is nu drie jaar
geen arts in praktijk meer.
Mevrouw Buiter werkt nog
twee dagen in de praktijk
samen met dokter Van
Driel en dokter Sentrop. En
gezien haar leeftijd, komt
het einde van haar dokterzijn langzamerhand in zicht.
Zij vindt dit heel jammer
want haar werk is haar
leven.
Beiden geven aan dat het
goed wonen en werken is
in Benthuizen. Gezien hun
eigen achtergrond voelden
ze zich meteen thuis in
het dorp. De mensen zijn
vriendelijk, het is fijn om
met hen mee te leven in
vreugdevolle en juist in hele
moeilijke tijden, wanneer je
Het doktersechtpaar begin negentiger jaren in hun werkkamer.
als dokter zo nodig bent. Zij
Echter, ineens bleek dat in het gebouw waar de bank willen beslist niet met de zogenaamde notabelen over
en apotheek over onderhandelden ook plaats was
één kam worden geschoren. Gewoon zijn en doen,
voor huisartsenpraktijk. Het gebouw kon in drieën
daar kom je het verst mee.
worden gesplitst en het was fijn om daar een praktijk Het aangekochte huis voor de praktijk is mooi
te hebben. Dit was een gouden greep, want wonen
opgeknapt en zij wonen daar met veel plezier. Ook de
en werken werd zo gescheiden. Nadat de HAP
tuin heeft een warm plekje in hun hart.
was opgericht moest men dààr ‘s avonds en in het
Benthuizen heeft een groot deel van hun leven
weekend heen, maar ondanks dat ging men toch nog bepaald en deze periode zal zeker van invloed zijn
vaak naar de dokter thuis, want dat was ten slotte
op hun verdere leven. Langzaam maar zeker wordt
dichtbij. Dit had niet veel zin meer, want er waren
het werk afgebouwd. Beiden zijn blij en dankbaar dit
daar geen behandelingsfaciliteiten meer voorhanden. werk in Benthuizen te doen en te hebben gedaan.
Bronnen: Weerdigh t’aenmercken van L. Vogelaar en het Streekarchief Rijnlands Midden.
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