
25e jaargang BENTHUIZER TURFJES december 2016
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Rond 8 uur die woensdagochtend vertrokken we richting 
de Zijldijk in Leiderdorp, waar het cruiseschip de Ambiance 
van Groene Hart Cruises, al op ons en zijn bemanning lag te 
wachten.
Onder het genot van het gebruikelijke kopje koffie met gebak 
werd er al druk door de deelnemers (75 man en vrouw) 
bijgepraat over wat er zoal de laatste tijd in Benthuizen en 
daarbuiten had plaatsgevonden.
Na het voorstellen van het personeel, welke ons die dag tot 
dienst zou zijn, werden de trossen losgegooid en voeren we 
richting de Buiten Kaag om bij het gemaal Leegwater de 
ringvaart langs de Haarlemmermeerpolder op te varen.

De zon was ook al vroeg wakker en dus werd al gauw 
het bovendek opgezocht om van de prachtige omgeving 
te genieten en verder te gaan met het uitwisselen van alle 
nieuwtjes. Ook de historische belevenissen van school en 
dorpsleven van vele deelnemers passeerden de revue, soms 
tot grote hilariteit van de toehoorders. 
Verder langs Lisse en Hillegom, Bennebroek tot aan het 
Cruiquius-gemaal. In mijn verslag van de vorige cruise op 
12 augustus 2015 ben ik al uitgebreid ingegaan op de historie 
van dit gemaal.
Hier gingen we vorig jaar linksaf, nu voeren we langs het 
Spaarne recht door naar Schalkwijk, Vijfhuizen, de Liede, 
Halfweg en Lijnden.

Rond de klok van 12:00 uur konden we gaan lunchen. 
Deze (warme) lunch werd geserveerd in de salon van 
dit cruiseschip. We hebben genoten van een feestelijk 
slaatje, daarna een Plate met groente, pommes noisette, 
aardappelpuree, een kipschnitzel en een kommetje jus. (Dit 
noemen ze in de horeca Plateservice wat inhoudt dat alles 
gewoon op een plat bord wordt geserveerd). 
Als afsluiter van de lunch werden we verwend met een coupe 
chocolademouse met slagroom.

Via Sloten en langs de Riekerplas voeren we langs Schiphol en 
kwamen we uit in Aalsmeer.
Hier meerden we rond de klok van 3 uur af aan de steiger van 
de ‘Historische tuinen’ om in groepjes te worden rondgeleid 
door de vrijwilligers van de vereniging. Onze gids vertelde 
veel over het ontstaan van Aalsmeer, omgeving, cultuur 
en gaf uitleg over de historische gebouwen welke zoal zijn 
opgesteld in dit gebeid.

Vervolg op pagina 8, na het artikel Familie Van Staalduinen …
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 genealogie en fotoarchief

Rondje Haarlemmermeer
Op 17 augustus j.l. was het weer zover. Ons jaarlijkse 
uitje met de Historische Kring Benthuizen, onder leiding 
van Adri en Ries Havenaar, nu ook weer bijgestaan door 
Hannie de Ruiter.

Riet Pos-Verheul
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Het einde van 2016 nadert en dat betekent dat er 
nog een Turfje bij u op de mat gaat vallen. Ik moet 
om te beginnen even terugkomen op het vorige 
Turfje. Daar schreef ik iets over het jubileum van de 
buren en wat een blunder heb ik gemaakt. Ik schreef 
over een 25-jarig jubileum terwijl dat 30 jaar moet 
zijn!  Zo ook de foute vermelding over een jubileum 
van molenaar Kees v.d. Lede. Mijn excuses. 

De korenmolen met al zijn bedrijvigheid, weer 
helderwit geverfd, een icoon van Benthuizen. 
Wanneer je komt aanrijden en de molen al van 
verre ziet staan -en de wieken draaien dan ook nog- 
geeft het je een gevoel van “ik kom thuis” (bij mij 
althans). Molen De Haas met daarachter de Winkel 
van Sinkel en de Oudheidkamer, waar steeds allerlei 
activiteiten worden georganiseerd. 
De winkel, die ook op woensdagmiddag open is, 
kan inmiddels op een echte vaste klantenkring 
rekenen. Geen wonder, want wie lust er nu geen 
snoep? Bovendien is het zo, dat je er geen grote 
hoeveelheden hoeft te kopen, het kan zelfs per stuk! 
In de Oudheidkamer bent u altijd welkom om 
een kopje koffie of thee te drinken en een kijkje te 
nemen bij een tentoonstelling. Er is bijna altijd een 
tentoonstelling opgesteld, waarvan melding wordt 
gemaakt in de plaatselijke kranten.

Wanneer u dit Turfje krijgt, is de Oudheidkamer al 
helemaal in kerstsfeer met een accent op de expositie 
van engelen. Spoedig in het nieuwe jaar zal er een 
tentoonstelling zijn van kruiken en andere attributen 
die ons helpen warm te blijven in de winter. Het 
is fijn dat er steeds mensen bereid zijn om hun 
verzameling, inspiratie en fantasie te gebruiken om 
er een mooie tentoonstelling van te maken.
Er komen ook weer avonden met en voor de leden. Te 
beginnen met de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 
2017. Als het allemaal lukt, worden we 45 jaar terug 
in de tijd meegenomen en zien we wat er in dat jaar 
gaande was in ons dorp. Uiteraard zullen Thomas 
Vaer en Pieternel op deze dag niet ontbreken.

Op 7 april staat de jaarlijkse ledenvergadering 
gepland en we hopen ook in het najaar weer een 
ledenavond te houden.
Om toch even terug te kijken; wat was die lezing 
op 21 oktober jl. super. Wat een meesterverteller 
is meneer Wassing, je waande je terug in de klas, 
want de meesten van ons hadden toch voornamelijk 
geschiedenisles gehad over de 80-jarige oorlog. 
Maar dit werd nu zo mooi gebracht. En met zoveel 
inhoud. Of maakte ik mij als 10-jarige niet zo druk 
om een beeldenstorm? Ik was in ieder geval reuze 
blij met deze herkansing.

In het Turfje worden steeds verhalen over allerlei 
onderwerpen en families geschreven, die gelukkig 
voor de geschiedenis bewaard zijn gebleven. Als lid 
van de redactie ben ik blij en dankbaar dat mensen 
heel open hun (levens)verhaal willen vertellen en 
dat er veel bewaard is gebleven van notulen en 
andere geschreven stukken, die over een bepaald 
onderwerp of familie vertellen. Maar bij het lezen 
van onze pennenvruchten denkt u misschien wel: 
“ik zou ook wel eens een verhaal willen schrijven of 
vertellen.” Daar willen wij u graag de gelegenheid 
voor geven. De laatste Kinderboekenweek ging 
over hoe opa en oma het allemaal hadden gehad 
in de tijd toen zij naar school gingen. Heeft u een 
goed, mooi, indrukwekkend verhaal over uw 
familie schrijf het op en stuur het in, want het beste 
verhaal wordt in het volgende Turfje geplaatst. 
Misschien zegt u “liever niet de familie, maar een 
gebeurtenis of bepaalde herinnering zou ik wel 
willen opschrijven”, dat kan natuurlijk ook. Stuur 
het in naar hkbenthuizen@hetnet.nl. De uiterste 
datum van insturen is 28 februari 2017. Wilt u het op 
papier inleveren? Ook geen probleem, u doet het in 
de bus bij de Oudheidkamer of stuurt het daar naar 
toe. Het adres staat voorin het Turfje bij de colofon. 
Succes.
Rest mij nog u hele fijne feestdagen toe te wensen en 
een gezond en goed nieuw jaar. 
En voor nu… veel leesplezier!

Agenda
 17 december 2016 Kerstinloop.
 13 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie. Met Thomsvear en 

Pieternel en een terugblik in het jaar 1972 
(PowerPoint presentatie).

 14 januari 2017  Tentoonstelling ‘Warm de winter door.’
 7 april 2017  Jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

Nieuwe leden
Mevr. J. van der Meer,
Mevr. Velzenboer,
Mevr. Schoonderwoerd,
allen uit Benthuizen.

Dhr. Oscar Kardolus uit Zoetermeer.

Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Opa en oma Van Staalduinen zijn eind 1800 in 
Benthuizen komen wonen. Zij hadden de stal-
houderij gekocht. Dat was een ruim begrip want 
daar werden niet alleen paarden gehouden. Het 
was een plek waar je je paard en ook je koets(je) kon 
‘parkeren’ om elders je zaken te doen of bezoeken 
af te leggen. Meestal werd het café ook bezocht, 
vooral als er zaken waren gedaan. Het zogenaamde 
rechthuis en de stalhouderij zijn al gauw afgebroken 
en toen werd daar de boerderij annex café gebouwd. 
Heel mooi was dat ingedeeld, want in het midden 
was het woonhuis, zodat er naar twee kanten 
kon worden gewerkt. Dit was vooral handig 
voor de boerin. De dagelijkse werkzaamheden 
met betrekking tot de boerderij en die rond de 
activiteiten in het café, kwamen meestal op haar 
bordje terecht. Het leven als zelfstandig ondernemer 

hield in dat er altijd keihard moest worden gewerkt, 
was het niet druk op de boerderij dan was het wel 
druk in het café en ondertussen moest er ook nog 
een huishouden draaiende gehouden worden.

Zoon Arie kreeg verkering met Adriana Paul. Het 
bleef niet bij verkering, zij zijn met elkaar getrouwd 
op 3 maart 1927. Arie werkte al in het bedrijf van 
zijn vader en toen hij getrouwd was kreeg zijn 
vrouw naast haar huishouden ook de taak om café 
en de stalhouderij te runnen. 
Marry vertelt dat het begrip stalhouderij destijds 
erg ruim genomen moet worden, want dat hield in 
dat voornamelijk op zondagmorgen, wanneer de 
mensen met hun paard en koets (sjees) naar de kerk 
kwamen, zij hun paard bij hen onderbrachten. Dat 
gebeurde echter gedurende de week niet zo vaak.

De familie Van Staalduinen
Wanneer je oude foto’s bekijkt van Benthuizen, dan zie je op de hoek Dorpsstraat – Slootweg een 
gebouw staan waarop ‘café de Zwaan’ staat of nog ouder ‘rechthuis - stalhouderij’. Waarschijnlijk 
regt nog met de ‘g’! In dat gebouw woonde de familie Van Staalduinen. Marry en Sina, de jongste 
dochters uit het gezin, vertellen over hun familie.

Marjolein van der Haven- Verweij

Café De Zwaan begin 1900. Er moest toen -door zowel mens als dier- geduldig worden gewacht tot de photograaf zijn plaat belicht had.
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Aan het café had moeder meer werk, niet dat er 
daar zoveel mensen koffie kwamen drinken of een 
drankje halen, nee, het ging om de vergaderingen 
en wat al niet meer. Begrijpelijk, want door de 
grote aparte kamer in het café was dat bij uitstek 
dé ruimte (en ook de enige), die in Benthuizen 
beschikbaar was, waar je met een aantal mensen 
samen kon zijn. Het was voor de oorlog al zo, 
maar zeker net na de oorlog was het helemaal druk 
bezet. Door de oorlog was er na verloop van tijd 
nauwelijks sprake meer van verenigingsleven.

’s Avonds mocht je niet over straat en de meeste 
mensen hadden andere dingen aan hun hoofd, die 
hen meer bezig hielden. De oorlog had zeker ook 
een grote impact op het gezin.
Maar voor de oorlog, tussen 1927 en 1940, was er 
veel gebeurd in de familie. Vader en moeder Van 
Staal duinen kregen drie dochters: Sophie, Marry en 
Sini. Vader en moeder hielden heel veel van hen, 
maar er werd van hen al jong verwacht om mee te 
helpen als dat kon. Dat was overal zo, dus waarom 
zou je dat erg vinden. Voor de oorlog kreeg het 

gezin al een groot verdriet te verwerken. 
Dochter Sini werd ziek en overleed. Een 
groot verdriet, maar vertelt Marry, “Wij 
waren kinderen en dan vraag je je wel eens af 
waarom we zwarte jurken aan moesten. En 
vooral moeder zag er zo somber uit. Voor een 
kind gaat het leven al gauw weer verder en 
dan begrijp je die regels niet altijd.” Echt een 
weerspiegeling van die tijd. Mensen droegen 
lange tijd rouwkleding om aan te geven dat 
er iemand van de familie was overleden. Ja, 
de rouwkleding gaf dat aan, maar verder 
werd er over de overleden persoon erg 
weinig meer gesproken. Het leven ging 
door. Wat zal dat voor de mensen zwaar zijn 
geweest om dat in stilte te verwerken en met 
zich mee te dragen.

Links op de voorgrond De Zwaan eind jaren dertig.
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In 1941 kregen Sophie en Marry weer een zusje. 
Zij werd Sina genoemd. Door haar geboorte kwam 
er weer vrolijkheid en blijdschap in het gezin. Dit 
duurde echter niet lang, want al spoedig kregen 
vader en moeder Van Staalduinen wel zeer dichtbij  
met de ellende van de oorlog te maken. In hun café 
was al het distributie kantoor gestationeerd. Best 
spannend, want menig distributiekantoor werd 
overvallen om etens bonnen te bemachtigen voor 
onderduikers.
Voor de mensen die op het kantoor werkten, was 
ter beveiliging een grote bak met zand voor de 
deur gezet. Via een onopvallende ingang kwam 
men dan de bonnen afhalen. De familie kreeg ook 
inkwartiering en niet zo weinig ook. Overal werden 
paarden gestationeerd en op de boven verdieping 
sliepen soldaten. Voordat de soldaten gingen slapen, 
zaten ze wel in het café! Dat was lang niet altijd 
gezellig, want zij hadden ook hun thuis moeten 
verlaten en dat probeerden ze van tijd tot tijd te 
vergeten in het café! 
Moeder had daar wel begrip voor, vertelt Marry. 
Ze voelde aan wat die mannen misten en al vond 
moeder het beslist niet leuk om altijd maar klaar te 
staan in het café, ze deed het omdat ze van sommige 
soldaten merkte, dat die het niet makkelijk hadden. 
Die inkwartiering bracht ook met zich mee dat 
het café toen op zondag open moest zijn. Dat viel 
helemaal niet mee, want dat allemaal draaiende 
houden en dan ook een jong gezin hebben! Er werd 
wat afgeboend om alles op orde te houden. Het was 
niet alleen die inkwartiering. Ergens in een hoekje, 
ver bij het café vandaan, zaten ook nog eens onder-
duikers. Ja, zeggen Sina en Marry, “moeder zei na 
de oorlog nog vaak: hoe 
hebben we dat toch allemaal 
kunnen doen.” Zondermeer 
heeft dat spanningen 
gegeven, daardoor herinnert 
Marry zich die tijd dan 
ook als een nare tijd. De 
inkwartiering heeft niet de 
hele oorlog geduurd, want 
toen er schaarste kwam en 
er al helemaal geen sterke 
drank meer te verkrijgen 
was, hield de inkwartiering 
op. Dat hield niet in dat 
moeder Van Staalduinen 
met haar armen over elkaar 
kon gaan zitten. Vader en 
moeder hadden zich ingezet 
voor de gaarkeukens. Vader 
verbouwde eten op zijn 
land en samen met andere 

boeren probeerden ze zoveel mogelijk eten te 
verzamelen voor de gaarkeuken in Leiden. Dat was 
best moeilijk, want elke kilo eten die je verbouwde 
werd bij wijze van spreken gecontroleerd door 
de vijand. Hoe creatief zijn de mensen in die tijd 
geweest! Ze probeerden zoveel mogelijk eten te 
verzamelen voor de keukens. Moeder hielp, waar 
nodig was, daar ook bij. Het aandenken wat ze 
gekregen hebben als waardering voor deze inzet 
wordt zorgvuldig bewaard. 
En of die inzet en al die zorgen nog niet genoeg 
waren, overkwam hen in 1944 ook nog eens brand. 
De hooiberg annex schuur waar al het koren in 
opgeslagen was verbrandde totaal. Dan hoef je 
verder niet uit te leggen wat een catastrofe dat was, 
toen in 1944. Hun hond kwam ook om bij de brand. 
Daar heb je ook verdriet van waar je verder niet 
over praat. Je ging weer verder, je pakte ‘gewoon’ 
weer aan, nou gewoon? 
Na de oorlog werd er hard gewerkt aan de opbouw 
van alles en dat vroeg ook om ontspanning. Er waren 
vrouwen- en mannenverenigingen, polderbesturen, 
de brandweer, de schaakclub. Er werden weer 
allerlei belangrijke bijeenkomsten gehouden bij café 
‘De Zwaan’. Ja, zelfs overdag was het van tijd tot tijd 
druk, o.a. door het consultatie bureau. Alle baby’s 
gingen regelmatig al vroeg naar het café, maar dan 
om gemeten en gewogen te worden en wat er nog 
meer belangrijk was, om de kinderen voorspoedig 
op te laten groeien. “Oh, al die kinderwagens reden 
door het café, ook als het buiten regende of de weg 
modderig was, dus het was boenen, de volgende dag 
of soms direct na afloop, als er ’s avonds weer een 
vergadering of bijeenkomst was.”

De trap naar de bovenwoning voor de familie de Vrij.
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En dan niet te vergeten de bruiloften met hun 
recepties. Na de oorlog werden deze steeds groter 
en uitgebreider gevierd. Marry en Sina herinneren 
het zich als de dag van gisteren, want dan werd 
als het ware het hele huis verbouwd om alles 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Moeder kon 
goed koken en hield daar ook van en dan werd er 
natuurlijk voor de grote dag van het bruidspaar al 
van alles klaar gemaakt. Dat werd in de kelder en 
op de andere koele plaatsen in huis weggezet tot 
de volgende dag. Een kamer werd leeggehaald en 
ingericht met kapstokken om al de jassen te kunnen 
herbergen. Extra hulpen werden op de grote dag 
ingehuurd om onder andere te bedienen en wat 
dacht je van de afwas! Alles ging 
nog met de hand. Zelfs vader Van 
Staalduinen nam de theedoek ter 
hand en zijn schoonzoons deden niet 
voor hem onder. Zelfs de verloofde 
van hun hulp ging helpen afwassen 
als zo’n feest gaande was. Grote 
drukte, maar moeder genoot, want 
ze zag heel graag dat de mensen 
het naar hun zin hadden. Je begrijpt 
dat de hele familie na afloop echt 
wel even wilden bijkomen na zo’n 
drukte, maar niet alleen moeder had 

er voldoening in, het hoorde erbij, iedereen vond dat 
goed, het gaf de hele familie voldoening!
Sophie, Marry en Sina moesten thuis meehelpen, 
maar ze mochten ook na de lagere school naar een 
middelbare school. Sophie en Marry zijn naar de 
huishoudschool in Leiden gegaan. Sina ging later 
naar de mulo in Zoetermeer.  Ik genoot van die tijd 
zegt Marry. Heerlijk even wat anders dan thuis 
bezig zijn. Toen zij dan ook de kans kreeg om in 
een kindertehuis te gaan werken werd dat ‘ver’ 
van huis. Ze ging in Baarn werken om daar dan 
volledig gediplomeerd te worden. Een heerlijk jaar 
werd het, maar tot grote teleurstelling moest ze van 
vader weer thuis komen toen het diploma gehaald 

was. Gelukkig was er wel naast 
het werken ook de ontspanning 
van het verenigingsleven. Sophie 
kon goed zingen en was ook goed 
in het spelen op orgel en piano en 
heeft zich hierin ver ontwikkeld. 
Ook Marry hield van zingen en 
niet te vergeten toneel spelen. Met 
een stel vriendinnen trokken zij 
naar Zoetermeer en soms ook 
naar andere plaatsen om daar van 
muziek of andere invulling van 
verenigings leven te genieten.

De afbraak van Café de Zwaan in 1978.
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In het veilinggebouw werd uitleg gegeven over de 
werking van de uit de dertiger jaren stammende 
veilingklok. De klok heeft vroeger dienst gedaan in 
de Aalsmeerse veiling ‘Bloemenlust’. 
In het seizoen (vanaf half april tot half oktober) 
wordt er iedere laatste zaterdag van de maand een 
veiling gehouden. 
Lopend langs de vele opstallen werd ons verdere 
uitleg gegeven over het nut van de kassen,
onder andere over de bloemenschuur met de 
aangebouwde lessenaarskas, het cokeshok en het 
ketelhuis. De lessenaarskas is een kas met maar één 
schuine helling. Dit geeft meer rendement voor  
de warmteopslag. Het cokeshok is een gebouwtje 
waar de cokes werd opgeslagen. Cokes werd 
gewonnen in de steenkoolmijnen en samengeperst. 

…vervolg Rondje Haarlemmermeer

De vroegere verwarmde kas in de ‘Historische tuinen’.

En als niemand weg hoefde en er was een avond 
geen drukte voor een vergadering of wat ook, 
dan deden ze met elkaar spelletjes. Vader Van 
Staalduinen was dol op spelletjes en omdat er toen 
geen t.v. was, werden die vaak gedaan. Moeder 
deed meestal niet mee, die zat intussen te breien 
want niks doen was er natuurlijk niet bij! Dat was 
wel uniek, want vader had het niet alleen druk met 
zijn werk op de boerderij en rondom het café; hij 
had jarenlang ook taken in het kerkelijk leven zoals 
ouderling en kerkvoogd. Ook moeder had daardoor 
extra taken want het tafelkleed dat met het avond-
maal werd gebruikt, waste zij en ze bewaarde de 
kleden tot de volgende avondmaalsviering. “Ja”, 
zeggen de zussen bijna in koor, “er was altijd wel 
iets wat moest gebeuren”.
De jaren gingen voorbij, de dochters Staalduinen 
bleven in het dorp niet onopgemerkt. En zo is het 
gekomen dat Marry op een dag getrouwd is met Ries 
de Vrij, Sophie met Jan Van Eden Petersman en Sina 
met Wim van Waaij. Marry en Sina zijn in Benthuizen 
blijven wonen maar Sophie is met haar Jan naar 
Rhoon vertrokken en woont nu in Rotterdam.
Marry en Sophie waren tot hun trouwdag thuis aan 
het werk. Sina was echt de jongste. Zij mocht na 
school wel een baan buitenshuis. Ze ging werken in 
de winkel van Herwijnen, een manufacturenwinkel, 
in Zoetermeer (dit kwam later in haar huwelijk met 
Wim van Waaij zeer goed van pas! Toen verkocht 
de firma Van Waay niet alleen meubels). En wat 
verboden was voor Marry en Sophie, ging niet 
op voor Sina. Zij reed wel op de tractor om haar 
vader te helpen. Er wordt gelukkig gelachen na 
deze opmerking, want het geeft aan dat de tijden 
veranderden. 

Het was voor Marry met haar Ries fijn dat ze een 
groot ouderlijk huis had,  want toen ze trouwden 
(1952) was er de grote woningnood. Vader en 
moeder stelden voor om de bovenverdieping te 
verbouwen tot woonhuis. Er kwam ook een eigen 
ingang d.m.v. een trap die buiten werd gebouwd. 
”Ik heb er heerlijk gewoond”, zegt ze.
Meer jaren gaan voorbij. In Benthuizen kwamen 
andere verenigingsgebouwen. De mensen trokken 
verder weg, want de auto had zijn intrede gedaan. 
Zeker al in het gezin Van Staalduinen, want moeder 
had als tweede vrouw in het dorp haar rijbewijs!! 
Door het meer mobiel worden vierde men ook in 
een andere plaats de bruiloft. Het werd stiller en 
stiller daar op de hoek van het dorp. Het café werd 
opgeheven en er kwam een slijterij voor in de plaats. 
Deze hebben vader en moeder nog menig jaar 
gerund.
Toen was er soms wel tijd voor een weekje vakantie. 
Er is zelfs een keer een Rijnreis gemaakt. Of ze 
gingen een paar dagen naar familie die elders in het 
land woonde. Och, er was nog niet zoveel behoefte 
aan vakantie. Intussen werden vader en moeder 
ook wel een beetje oud om het allemaal aan te 
kunnen. Toen de dochters waren uitgevlogen en ze 
de gelegenheid kregen om de slijterij te verkopen, 
hebben ze niet geaarzeld en zijn ze elders in het 
dorp gaan wonen en gewoon lekker gaan genieten 
na hun zeer arbeidzame leven.
Foto’s, een kast of die leuke melkbus en ook nog 
andere attributen, herinneren aan de plek waar 
hun jeugd en voor Marry ook nog haar eigen 
gezins  leven afspeelde. Omdat het oud en heel veel 
onderhoud nodig had was het goed dat er een eind 
aan kwam. “Het is goed zo”, klinkt het éénstemmig.
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Het was goed toeven 
op het bovendek van 

cruiseschip de Ambiance.

We kennen deze soort 
steenkool heden ten 
dagen omdat we dit veelal 
gebruiken bij het aansteken 
van de barbecue. In 
het ketelhuis werd de 
steen kool omgezet in 
warmte door middel 
van verbranding. Deze 
warmte werd dan weer 
gebruikt om de kassen 
te verwarmen. In de 
tentoon stellingkas waren 
vele attributen tentoon-
gesteld, welke ook weer 
meer inzicht geven over de 
historie van de tuinbouw. 

Teruglopend naar ons cruiseschip werden wij 
geïnformeerd over de vele bomen, planten en 
bloemen en hun historie. Eigenlijk te veel om te 
onthouden, maar het was zeer indrukwekkend.
Weer aan boord van de Ambiance kwamen veel 
verhalen los. Want niet voor niets hebben veel 
Benthuizenaren herinneringen aan de tuinen, 
boomgaard en kassen van de families Zegwaard, 
Van Galen en Van Eck. 
Er werd in vijftiger jaren volop (illegaal) van de 
producten van deze gewassen gegeten, ook wanneer 
sommige gewassen als zeer zwaar vergiftigd 
werden aangemerkt. Maar ja, de Benthuizense jeugd 
van toen trok al gauw de conclusie dat de producten 
echt niet giftig waren omdat anders de oogst niet 
verhandeld of door de teler zelf geconsumeerd kon 
worden. Hilariteit alom over dit voorval.

Ondertussen voeren we rustig terug langs 
Rijsenhout, Leimuiderbrug en Oude Wetering.
Onder het genot van een (gratis) drankje konden we 
van het mooie weer en uitzicht genieten. 
Op dit laatste stuk van de trip werd ons nog 
een heerlijk kopje soep en een broodje kroket 
geserveerd.
Nog langs de Kagerplassen en weer over de Zijl 
naar Leiderdorp en onze mooie zonnige en gezellige 
dag was weer ten einde.

Adri, Ries en Hannie bedankt weer voor de 
organisatie en tot ziens bij de volgende trip.
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Kasper Kardolus (1937) kreeg het schermen met 
de paplepel ingegoten: “Toen ik acht jaar was 
oefende ik al met mijn moeder in de keuken.” 
Zowel de vader als zijn moeder schermden en 
al snel na de oorlog ging Kasper mee naar de 
Wereldbekerwedstrijden in Gent. “Mijn vader was 
lid van de schermclub ‘De Vrije Wapenbroeders’ 
in Den Haag, vanaf mijn twaalfde ging ik mee en 
mocht dan ‘sparren’, zoals dat heet, met andere 
leden van de schermclub.” Privé-schermles kreeg 
Kasper van Maître Willem van den Berg uit 
Rotterdam, van Maître Vandervoodt in Amicitia en 
van Bram Abrahams aan de Groot Hertoginnelaan 
in Den Haag. Kardolus: “Bij Abrahams kreeg ik 
thuis les, gewoon in een kamer en suite!”

Kampioenschappen
In 1952 deed Kardolus voor het eerst mee aan een 
Wereld Jeugd Kampioenschap in Parijs. Daar deed 
hij vooral ervaring op. Het volgende jaar werden de 
Jeugdkampioenschappen in Hongarije (Budapest) 
gehouden. Kardolus: “Ik kwam niet verder dan 
de derde ronde maar leerde er wel veel. De finale 
bekeek ik vanaf de tribune. Halverwege de finale 
werd de jury vervangen en werd ik gevraagd om 

plaats te nemen in de jury. Dat was natuurlijk 
prachtig!” Vier keer werd Kasper Kardolus 
Nederlands kampioen Schermen, in 1956, 1959, 
1962, 1970. Zijn schermschool bracht nationale en 
internationale kampioenen voort. En zijn zoons en 
dochter deden later niet voor hem onder.

Familie
Ondertussen was Kardolus in 1956 getrouwd met 
Gerda Rolving. Ook zij was een goed schermer. 
Samen woonden zij in een bovenhuis in Den 
Haag. Er kwam gezinsuitbreiding. Vier zonen: 
Oscar, Olaf, Arwin en Stefan en dochter Yvette. 
Hun jongste zoon Stefan overleed in 1998. Tijdens 
een autorit reden Kardolus en zijn vrouw door 
Benthuizen. “Daar werden net huizen gebouwd 
aan de Margrietstraat. In één van die huizen zijn 
we gaan wonen. Het was een groot huis en dat was 
heerlijk na een bovenhuis in de stad. We hadden 
een mooie tijd in Benthuizen. Het was er fantastisch. 
We woonden aan het einde van de straat, er stond 
een hek en daarachter begonnen de weilanden 
van Boer Zegwaard waar de fazanten liepen.” 
Zoon Oscar vult aan: “Ik speelde ook veel in de 
boomgaard van Van Gaalen met mijn vriendjes. 

Het was natuurlijk heel 
spannend als we ‘gesnapt’ 
werden. Ook de kinderen 
Kardolus werden met het 
schermvirus ‘besmet’. 
Alle kinderen begonnen 
al vroeg met deze 
sport. Behalve Stefan 
werden alle kinderen 
Kardolus meerdere 
keren kampioen. De 
nieuwe generatie heeft 
ook schermtalent. 
Kleindochter Kelly 
schermt op hoog niveau.

Schermschool Kardolus
In 1966 kwam het gezin Kardolus in Benthuizen wonen. Er zullen die eerste tijd 
weinig Benthuizenaren hebben geweten dat er een beroemd schermkampioen 
in hun midden woonde. Maar daar kwam spoedig verandering in. Maître 
Kasper Kardolus hield het schermen niet voor zichzelf en al snel gaf hij in het 
dorp schermlessen aan de jeugd. De Historische Kring wilde graag meer weten 
over onze oud-inwoner die landelijk en mondiaal zoveel voor de schermsport 
(heeft) betekent(d). Een gesprek met Kasper en Oscar Kardolus.

Door: Anneke Bregman - de Groot      Kasper Kardolus

1969: Zaal Kardolus, equipe-
kampioen van Nederland.
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Schermvereniging
Kardolus: “In Benthuizen woonde 
mijn vriend Bram van der Hout. Met 
hem en mijn vrouw heb ik in 1969 de 
schermvereniging ‘Zaal Kardolus’ 
opgericht. Aan meerdere kinderen uit 
Benthuizen gaf ik toen schermlessen.” 
De schermlessen vonden plaats in 
de oude gymzaal aan de Dorpsstraat 
tegenover de Hervormde Kerk. Van 
Soest was toen wethouder en die regelde 
huisvesting voor de schermvereniging. 
Later werd ‘De Tas’ gebouwd en 
verhuisden ook de schermers naar de 
nieuwe sportzaal. Naast de schermlessen 
in Benthuizen gaf Kardolus ook les 
in Delft en Rijswijk. Kardolus: “Dat 
betekende wel dat ik drie keer per 
week met alle schermspullen heen en 
weer reisde. Ik had al eens door laten 
schemeren dat ik graag een eigen locatie 
wilde. Burgemeester Keijzer gaf aan dat 
er achter de Margrietstraat een school 
zou worden gebouwd met een sportzaal. 
Dat zou een goede mogelijkheid 
zijn, die zou passen bij mijn plannen. 
Maar plannen maken is één ding. De 
uitvoering liet nog wel even op zich 
wachten. Dus ik keek ondertussen rond 
naar andere mogelijkheden.”

Leerlingen, kampioenen, 
studenten en acteurs
Op de vraag welke Benthuizense 
leerlingen zij zich nog herinneren, 
noemen vader en zoon Kardolus de 
namen van Marian Rensink, Jeannette 
Groen (zij komt verderop in dit Turfje 
aan het woord), de tweelingzoons van 
dokter De Goeje en Pieter Boonstra. Er 
zaten erg goede schermers op de scherm-
vereniging. Veel wedstrijden werden in 
het buitenland gehouden. Kardolus reed 
dan in zijn auto met de schermers naar 
de plaats van bestemming. “De ouders 
gaven mij veel vertrouwen, ondanks de 
verre bestemmingen werden de schermers aan mijn 
zorgen toevertrouwd.” 
Op de lijst van kampioenschappen verschijnt 
vanaf 1969 vaak de naam ‘Schermvereniging 
Zaal Kardolus’. Waarbij dan namen volgen van 
leerlingen: Marian Rensink (uit Benthuizen), 
Kardolus (zoons en dochter Yvette).  
Van 1984 tot 2002 was Kardolus schermdocent 
aan de Universiteit van Leiden. Ook met die 

schermleerlingen reed hij naar allerlei wedstrijden 
in Europa. De studenten vroegen Kardolus of hij 
geen boek wilde schrijven over het schermen. 
Dat verzoek heeft hij gehonoreerd zodat je in 
de bibliotheken in Nederland nog steeds het 
scherminstructieboek kunt vinden: ‘Schermen, een 
kunst in de sport’. Een ander soort leerlingen waren 
acteurs en actrices van o.a. de Haagsche Komedie, 
Het Nationaal Toneel en Toneelgroep Appel. 

V.l.n.r.: Olaf Kardolus, Jeannette Groen, Stephane Ganeff en Oscar Kardolus (1983).



 12  •  BENTHUIZER TURFJES  •  december 2016

Kardolus: “Ik kreeg een telefoontje van regisseur 
Guido de Moor. Zijn acteurs moesten schermen, 
maar het leek nergens op. Daarom trad ik aan als 
‘Metteur en scène’. Ik leerde de acteurs schermen en 
zette met de regisseur de scène op.”

Olympische Spelen
In 1970 werd Kardolus bondstrainer 
van de Schermbond. “Ik selecteerde 
goede schermers en we gingen ons 
voorbereiden op de Olympische Spelen 
in München.” Burgemeester Keijzer was 
trots op Kardolus en feliciteerde hem 
per brief met deze eervolle taak. Jammer 
genoeg bleek het contract te gelden tot de 
Olympische Spelen, met als gevolg dat een 
man uit de bond meeging als begeleider 
van de door Kardolus getrainde speler. 
Kardolus vervolgt: “Ik was natuurlijk 
erg teleurgesteld. En ik kreeg nog een 
uitnodiging om op eigen gelegenheid naar 
de Spelen te komen. Dat heb ik niet gedaan. 

Dat is achteraf gezien misschien maar goed geweest. 
Ik werd namelijk uitgenodigd door Andrei Spitzer. 
Die kwam echter om tijdens de aanslag door 
Palestijnse terroristen toen in München.” In 1988 
ging Kardolus wel met een ploeg naar de Spelen in 
Seoul. Aan 5 Olympische Spelen namen leerlingen 
van Kardolus deel.

Contractbreuk
Kardolus keek over de gemeentegrenzen en in 
Zoetermeer lagen de plannen voor een uitbreiding 
helemaal klaar. Kardolus: “Zoetermeer zou een 
grote stad worden en ik kreeg de mogelijkheid om 
daar een eigen schermzaal te bouwen. Op mijn 
vraag of de schermvereniging een beroep kon doen 
op de gemeentelijke subsidie wat betreft de huur, 
antwoordde de toenmalige wethouder Van der 
Wouw bevestigend. Zodoende durfde ik het aan. Ik 
heb mijn huis en haard, caravannetje en zeilbootje 
in Benthuizen verkocht en ben naar Zoetermeer 
gegaan.” Op 19 december 1975 werd de eerste paal 
geslagen voor de bouw van ‘Schermschool Zaal 
Kardolus’. De bedoeling was dat de ‘Vereniging 
Kardolus’ gemeentelijke subsidie zou krijgen. 
Kardolus: “Ik kwam in dienst van de vereniging en 
kreeg een salaris.” Ook andere sportverenigingen 
huurden de locatie van Kardolus, o.a. Wazoem. 
Dat ging een paar jaar volgens afspraak. Totdat in 
1979 tijdens een gemeenteraadsvergadering werd 
besloten het uurbedrag voor Kardolus te verlagen 
van 34 gulden naar 21 gulden p/u! Ik kreeg toen 
ook nog een klein salaris, later nooit meer. En heb ik 
alleen moeten bijleggen. 

De bouw van de schermzaal Zoetermeer in1976. Links Yvette 
Kardolus en rechts Jeannette Groen.

Wat is schermen?
Schermen is een sierlijke, snelle en tactische gevechtssport 

waarbij lichamelijke kracht niet voorop staat. De bedoeling is de 

tegenstander te treffen zonder zelf getroffen te worden. Dit vereist 

naast fysieke en technische kwaliteiten ook concentratie, inzicht 

en reactievermogen. De kunst is om het wapen zo te beheersen dat 

met kleine snelle bewegingen treffers kunnen worden gemaakt. 

Men beoefent schermen met een van volgende wapens: een fl oret, 

een degen of een sabel. De Grieken kenden al schermscholen 

en in Rome beleefde het demonstratieschermen van de jeugd 

onder keizer Augustus een bloeitijd. Het schermen speelde op de 

riddertoernooien van de middeleeuwen een beduidende rol. Ook 

de burgers werden steeds meer door het schermen aangetrokken. 

Bijzondere opleidingsplaatsen voor de schermkunst, die reeds in 

1450 werd gereglementeerd, waren van oudsher de universiteiten. 

Reeds in de oudheid was het schermen geen privilege voor 

mannen en al sedert de 15e eeuw kende men beroemde Italiaanse, 

Franse en Duitse schermkampioenes. Ten slotte kreeg de galante 

schermmethode van de Fransen en de Italianen steeds meer 

invloed. Italië gold in de 16e eeuw als dé schermacademie van de 

wereld. Daar kwam ook het fl oretschermen in zwang.

Bij het schermen draag je een degelijk wit pak, bestaande uit een 

wit vest, witte broek en een ondervest. Kousen, scherm schoenen, 

handschoen en een masker. Schermen met de degen is sinds 1900

     een olympische sport.
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In 1995 werd ook die afspraak veranderd. 
Voortaan konden de andere 27 Zoetermeerse 
sportverenigingen voor een appel en een ei (10,- per 
uur ) van de gemeente huren. Daardoor werd de 
locatie van Kardolus plotseling veel te duur voor 
sportverenigingen die een zaal bij Kardolus wilden 
huren, waardoor de ‘Vereniging Kardolus’ veel 
minder inkomsten kreeg. Kardolus: “Dat vind ik 
oneerlijke concurrentie. Dat heb ik aan de leden van 
de gemeenteraad kenbaar gemaakt.” Maar twee 
juristen van de gemeente Zoetermeer weten er een 
draai aan te geven zodat het lijkt of dit een normale 
gang van zaken is. Kardolus vervolgt: “Ik voel me 
door de gemeente Zoetermeer enorm bedrogen! 

Er werden koeien met gouden 
horens beloofd en na twee jaar 
werden die afspraken al niet 
meer nagekomen!” Kardolus 
kreeg van alle kanten bijval 
over zijn protesten. Dat 
betekende echter niet dat de 
gemeente raad een positieve 
beslissing nam over de toe 
te kennen vergoeding. Hij 
verwijt vooral de juristen dat 
zij de raad onjuist hebben 
voorgelicht en de situatie 
niet goed hebben uitgelegd. 
Kardolus heeft een kort 
geding aangespannen en 
is nu in afwachting van de 
rechterlijke uitspraak.

Vasthouder
Ondanks tegenwerking en 
tegenslagen gaat Kardolus 
door. Schermen is zijn lust 

en zijn leven. De schermzaal werd in 2000 nog 
uitgebreid en er worden dagelijks lessen gegeven. 
Daarnaast geeft Kardolus schermles in het 
voortgezet onderwijs. Leerlingen van onder andere 
het Alfrink College, het ONC en het Wessel Gansfort 
College kunnen schermlessen volgen. Kardolus 
biedt ook de mogelijkheid voor schermclinics. 
Misschien een leuk idee voor een bedrijfsuitje? Wie 
weet schuilt er in u een schermtalent.

Kasper A. Kardolus
1994 Ridder in de Orde van Oranje Nassau
2007 Honoré d’or de la FIE (een gouden medaille 
van verdienste van de internationale schermbond)

Met dank aan de schrijver: 
SCHERMEN, EEN KUNST IN DE SPORT
Door K. Kardolus, 1989. (ISBN 90 72882 01 6).

RIDDER VAN ORANJE
Biografi sch verslag
Door K. Kardolus, 2006. (ISBN 90 72882 02 4).

Burgemeester redt Kardolus
Eens raakte Kardolus met zijn auto verzakt aan de kant van de weg.

Tot zijn grote vreugde stopte er een auto. Dat waren burgemeester 

Keijzer en de gemeentesecretaris. Zij stapten uit en duwden de 

auto van Kardolus weer op de weg. De auto was weggezakt in 

de blubber met het gevolg dat zowel de burgemeester als de 

secretaris besmeurd werden met vieze modder.

Kasper Kardolus met burgemeester Keijzer.

Kampioensteam Nederlandse Kampioenschappen 1985.
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In 1970 begon ik met schermen bij SV Zaal 
Kardolus. Deze schermvereniging werd 25 februari 
1969 opgericht in Benthuizen. Mijn aandacht voor 
de schermsport was er toen nog helemaal niet. 
Door een schermdemonstratie tijdens de opening 
van Dorpshuis De Tas kwam het schermen bij 
mij in beeld. Op aandringen van Yvette Kardolus, 
omdat zij graag met meer meisjes van haar leeftijd 
wilde schermen, ging ik toch maar eens een kijkje 
nemen bij de schermlessen op zaterdagochtend in 
Dorpshuis De Tas te Benthuizen. Eenmaal kennis 
gemaakt te hebben met deze prachtige sport en 
vereniging was ik verkocht. Daar mijn ouders mij 
liever in de sporthal zagen dan in de snackbar, 
hadden zij er geen bezwaar tegen als ik er nog een 
sport bij deed.

Zo ging ik één keer in de week op zaterdagochtend 
trainen. Elke scherm( st)er kreeg individueel les 
van de maître en daarnaast kon je met clubgenoten 
partijtjes (wedstrijdjes) schermen. Als het druk was 
gaf hij soms twee schermer(st)ers tegelijk les (voor 
de foto voor de krant 3 schermsters). Later ging 
ik ook op vrijdagavond trainen in Rijswijk in de 

Marimba-hal. Vervoer was geen probleem, want 
er mocht met de maître meegereden worden. Op 
dindagavond werd er ook getraind in Delft. Daar 
maakte ik geen gebruik van, daar het voor een 
doordeweekse dag te laat werd. Eind 1976 verhuisde 
de vereniging naar Meerzicht,  Zoetermeer. Op het 
brommertje gingen, net als ik, vele Benthuizense 
leden mee naar de Schermschool in Zoetermeer. 
(Zie foto van de aanbouw van de schermschool bij 
het artikel over Kardolus). Er kon vanaf toen op 

elke doordeweekse avond 
getraind worden. Ik bleef 
twee keer in de week sparren 
en les nemen en ging op 
andere avonden als het uit 
kwam extra sparren. Maar 
een uitstapje naar andere 
sporten liet ik ook niet aan 
mijn neus voorbij gaan. Dit 
om scherp te blijven en geen 
robot te worden.

Het trainen was voor mij 
natuurlijk direct verbonden 
met het deelnemen aan 
wedstrijden. Al vrij snel 
werd je als jong meisje 
meegenomen naar 
wedstrijden om wedstrijd-
ervaring op te doen. Yvette 
Kardolus, Peggy van Veen 
en iets later Marian Rensink 
gingen naar de wedstrijden. 

De belevenissen als schermster bij Zaal Kardolus
Jeannette Hage-Groen

Training Dorpshuis de Tas 1971.
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Eerst waren dit wedstrijden 
in de regio. Daarna gingen 
we met de maître naar 
jeugdwedstrijden in het 
hele land. Vele prijzen 
werden door ons gewonnen. 
Zowel individueel als 
met het equipe. Het 
jeugdequipe bestond toen 
uit  Marian, Yvette en ik. Drie 
linkshandige schermsters, 
de schrik voor velen. Dat 
ontging de Koninklijke 
Nederlandse Schermbond 
niet. Zodoende hebben wij 
een aantal jaar in Jong Oranje 
geschermd. Dat betekende 
bondstrainingen volgen en 
internationale toernooien 
schermen. Zo gingen we naar 
Metz, Eupen, Gelsenkirche, 
Londen en Bazel. Tijdens de 
geselecteerde wedstrijden 
waren we gebrand op 
overwinningen. Het 
Nederlandse Kampioenschap 
telde uiteraard ook mee. 
Daar ging je voor plaats 1. 
Hoe hoger je presteerde hoe 
meer punten je behaalde. 
Op elk wapen gingen er 
twee of drie scherm(st)
ers, die de hoogste punten hadden behaald naar 
de jeugdwereldkampioenschappen. Tevens deden 
we mee aan niet door de Bond geselecteerde 
wedstrijden, zoals in Antwerpen, Brussel, Duisburg, 
Oxford en Tel Aviv. 
Toen wij de leeftijd hadden, dat we zowel senioren- 
als juniorenwedstrijden mochten schermen, waren 
er weinig weekenden dat we niet schermden. 
De bondstrainingen werden ook nog vaak in het 
weekend gehouden. Het leven bestond toen echt 
voor een groot deel uit schermen, schermen en 
schermen. Alles ging er voor aan de kant, behalve 
school . En… ik was nog gelukkig ook.

Er was altijd wel wat te beleven. Onderweg naar 
de wedstrijden en na de wedstrijden maakten we 
wel het één en ander mee. Zo vergaten we op weg 
naar Metz na een tussenstop bijna één van onze 
clubgenoten. Ze kon nog net op het raampje van de 
auto tikken. Daar hebben we heel wat grappen over 
gemaakt. In de herberg in Metz ging de lol nog even 
verder, toen we als hoofdmaal pens kregen. Eén van 
ons nam er een flinke schep van en wist niet hoe 

snel ze het uit moest spugen in het toilet. Als jonge 
meisjes lig je dan natuurlijk dubbel.
Na de wedstrijd in Antwerpen gingen we altijd 
mosselen eten. De maître was er dol op. Niet 
iedereen hield er van. Dan werd er een biefstuk 
genomen. Tot één van ons een flinke taaie biefstuk 
kreeg. Melig als we waren, werd door één van 
ons een papiertje met de tekst: ‘niet te eten’ er op, 
onder de biefstuk geschoven. Vaak hebben wij ons 
afgevraagd of ze het briefje hadden gelezen.
In 1976 hadden van onze vereniging Yvette en 
ik zich geplaatst voor de jeugdwereldkampioen-
schappen in Poznan (Polen). Hoe spannend was 
het om achter ‘Het ijzeren gordijn’ te komen. Maar 
ook te schermen tegen schermsters die je nog nooit 
tegen was gekomen op wedstrijden. Polen, Russen, 
Roemenen, Bulgaren, Chinezen, Amerikanen, 
Australiërs, Canadezen enz. De binnenlandse vlucht 
van Warschau naar Poznan zijn we nooit vergeten. 
Die vlucht was net zo spannend. Regelmatig viel het 
licht en het motorgeluid uit. Gelukkig ging het ook 
iedere keer weer aan en konden we er achteraf wel 
om lachen. 

5 mei 1973, Beelaertspark. Links Marian Rensink en rechts Jeannette Groen.
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In 1977 hadden we ons weer geplaatst. Toen gingen 
we naar Wenen. Wederom was het een prachtige 
ervaring om in contact te komen met scherm(st)ers 
uit andere landen en culturen. Helaas lagen we er 
in beide kampioenschappen vrij snel uit. Het was 
heel moeilijk in zo’n zwaar deelnemersveld hoog te 
eindigen. 

Hele mooie herinneringen heb ik aan het 
Internationale jeugdtoernooi ter nagedachtenis 
van Andrei Spitzer in Tel Aviv (Israël). Andrei 
Spitzer, schermcoach van de Israëlische ploeg, was 
in München tijdens de Olympische Spelen van 
1972 vermoord. Van 1 juli t/m 11 juli 1974 mochten 
Yvette en ik op uitnodiging van Ankie Spitzer 
deelnemen aan het evenement. Alle deelnemers 
zaten gezamenlijk in een sportcomplex in Sdot 
Yam, net buiten Tel Aviv gelegen aan het strand. 
Naast de wedstrijd werd er getraind en werden er 
allerlei excursies georganiseerd naar o.a. de Dode 
Zee, waar we in mochten zwemmen, een kibboets, 
Jeruzalem met de klaagmuur, Bethlehem, Hebron, 
Nazareth en Ashkelon. Het was een hele belevenis. 
Twee jonge meisjes met het vliegtuig van El Al 
naar Israël. Op het vliegveld van Ben Goerion 
werden wij ontvangen door mevrouw Schreiber, 
die wij nog nooit eerder hadden gezien. Dus op wie 
moesten we letten? Natuurlijk kwam het goed. Toen 
we aankwamen in het sportcomplex was de rust 
voorbij. Die meisjes from the Netherlands waren 
al snel populair. Om bij onze slaapkamer te komen 
moesten we rennen voor ons leven. We dachten 
even dat we de Beatles waren. Dat hadden we met 
onze nuchterheid niet verwacht. Maar wel leuk!

De Nederlandse jeugdploeg, deelnemers aan het jeugd WK van 
1976 in Posnan (Polen).

Jeugdwereldkampioenschap in Wenen 1997. Derde in de rij Yvette Kardous en vierde Jeannette Groen.
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In 1975 gingen we met 
een grotere ploeg. Het 
was even twijfelen of ik 
zou gaan. Het was zeer 
onrustig in de regio en tot 
overmaat van ramp brak 
datzelfde jaar de oorlog 
uit in Israël. Ik besloot 
toch te gaan. Israël en 
het evenement had ik in 
mijn hart gesloten en mijn 
ouders gingen akkoord. 
De spanning was voelbaar, 
maar ik had het niet willen 
missen.

Met mijn behaalde prijzen 
en sportprestaties wil ik 
niet uitgebreid te koop 
lopen. Maar een paar 
prestaties, waar ik toen 
super blij mee was, wil ik 
wel vermelden.
In 1980 won het floret 
dames-equipe het grote internationale steden 
equipe toernooi, de Grand Prix d’Amsterdam. Onze 
equipe bestond uit dezelfde schermsters waar we 
later in 1985 Nederlands Kampioen mee werden. 
We waren de eerste Nederlandse equipe in 25 jaar, 
die deze prijs won. Grote steden zoals o.a. Parijs, 
Kopenhagen, Stockholm, Londen en Belfast waren 
van de partij.
In 1985 werd ons senioren dames floret equipe 
Nederlands Kampioen. Onze ploeg bestond uit 

Yvette Kardolus, Marian Rensink, Erica Veiver en 
ondergetekende. Wederom allemaal linkshandige 
schermsters. Jaren hadden we op deze titel zitten 
jagen. Oh, wat waren wij blij. Omdat we kampioen 
waren geworden mocht onze spelersgroep naar 
de Europese Kampioenschappen in Turijn (Italië). 
Dit werd gesponsord door Martini. Na afloop van 
de wedstrijd hadden we een diner, dat we niet 
meer konden vergeten. Het bestond uit vele kleine 
gangen, waarbij bij elke gang een ander klein 

glaasje Martini werd geschonken. 
Overigens gingen we het jaar 
daarop weer met de beker naar 
huis.
Ik was niet alleen blij voor onze 
equipe en mezelf, maar ook voor 
maître en mevrouw Kardolus. 
Zij stonden altijd voor hun leden 
klaar. Alles werd voor je geregeld.

Eind jaren tachtig verliet ik de 
Nederlandse Damesploeg, 
waarna ik nog wel een aantal 
jaren voor de vereniging 
uitkwam. In 1992, toen onze 
tweede zoon op komst was, 
heb ik mijn lidmaatschap en 
mijn bestuursfunctie als (jeugd)
commissaris opgezegd. Als
gelukkig en bevoorrecht mens kijk 
ik terug op een prachtige periode.

Met zijn drieen lessen bij Maitre Kardolus (1977).

1980, De kampioensequipe Grand Prix d’Amsterdam.
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Mevrouw Van der Bijl vertelt:  Die figuren maakte 
ik want daar was in de bakkerij geen tijd voor. De 
marsepein kwam in grote dozen aangeleverd bij de 
bakkerij. Marsepein is gemaakt van amandelen en 
suiker. Deze worden samen zeer fijn gemalen en 
dan heb je marsepein. De aangeleverde marsepein 
was wit. Voor de figuren had ik meer kleuren nodig 
en daarom werden doosjes met gekleurde poeder 
besteld om zo de figuren te kunnen maken.
Eind oktober startte het maken van marsepein 
figuren. Ik deed het alleen, dus had ik wel de tijd 
nodig om voldoende figuren te hebben als het 
sinterklaas was.
In de kamer werd de tafel leeg gemaakt en kwam 
er een grote marmeren plaat op tafel te liggen en 
daarop maakte ik de figuren. Dat marmer was 
goed glad en daardoor kon ik het goed uitrollen  
en het was ook stevig om op 
te werken.
Hèt figuur van marsepein 
was en is geloof ik nog 
steeds een varken. Er werd 
een stuk spijs ter hand 
genomen en daar werd de 
roze kleurpoeder doorheen 
gekneed en dan maakte ik een 
soort vorm van een peer. Met 
een spatel vormde ik dan de 
neus en je draaide een klein 
staartje en met een ander 
kleurtje marsepein plakte ik 
er oogjes op. Als er iets werd 
aangeplakt zoals een staartje, 
pootjes of oren dan maakte ik 
het vochtig en dan kon ik het 
aan elkaar plakken.
Zo is er van alles gemaakt.
Huisjes, dieren, appels, peren, 
worstjes noem maar op.

Als er weer een aantal figuren gereed was, dan 
werden deze figuren met cacaoboter ingesmeerd, 
dat was tegen het uitdrogen. Ze werden in een doos 
gelegd tot de tijd aanbrak om ze in de winkel aan te 
bieden.
Er werd ook heel veel op bestelling gemaakt. Als 
iemand bijvoorbeeld een toepasselijk voorwerp 
wilde hebben dan maakte ik het. (Meestal een 
cadeautje bij een gedicht!). Zo heb ik menig 
kunstgebit zitten fabriceren.
Ook is er ooit een mooie opdracht geweest om 
een boerderij met toebehoren te maken. Dat was 
een heel groot karwei maar wel leuk. Het huis, de 
stal, de koeien, de varkens, de kippen en paarden, 
allemaal werden ze gemaakt en op een groot 
plateau bij elkaar gezet. Elke figuur maakte ik apart, 
dus dat was met allerlei kleuren werken. 

SINTERKLAAS…  
pepernoten, speculaas, banketletters en marsepein
Ja, wie houdt niet van deze heerlijkheden? 
Als schoolmeisje was ik een keer in de huiskamer van bakkerij Van der Bijl. Daar zag ik mevrouw 
Van der Bijl een dobbelsteen van marsepein maken, dat maakte diepe indruk op mij. Ik keek mijn 
ogen uit hoe in een betrekkelijk korte tijd zo’n dobbelsteen gemaakt was. Ook in verschillende maten 
lagen ze daar op tafel. Er lagen nog meer figuren op tafel maar die dobbelsteen had veel indruk op 
mij gemaakt en die stond toen ik thuisgekomen was meteen op mijn verlanglijst. Ik weet dat ik een 
lieve sint op bezoek heb gehad want ik kreeg de dobbelsteen!!! Dit is al hééél lang geleden maar ik 
weet het nog als de dag van gisteren. Ik vraag dan ook echtpaar Bijl of ze willen vertellen over het 
maken van die marsepeinen figuren. Want hoe werden de mooie figuren van marsepein gemaakt?

Marjolijn van der Haven-Verweij

Boven: van marsepein tot roosje.     Hieronder en op de rechterpagina: de bakkerswinkel.
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Ook werden sommige dingen geverfd. Voor die verf 
werd de kleurpoeder natgemaakt en dan met een 
heel fijn penseeltje of pipetje geverfd. Jammer dat 
hiervan geen foto is gemaakt. Ja, je maakte in die 
tijd geen foto’s van je werk. (Van de schrijver: had 
ze maar een telefoon à la 2016 gehad dan had elk 
figuur op facebook gestaan!)
In de beginjaren, dat was eind 1950 begin 1960, 
werkte ik met mijn eigen fantasie. Toen was het 
allemaal nog lang niet zo groots als in de huidige 
tijd met het enorme aanbod. 
Toen lagen een paar figuurtjes in de etalage; in 
de winkel wel wat meer natuurlijk, maar het was 
een bijproduct. De pepernoten, de speculaas en de 

banketletters waren natuurlijk volop aanwezig in de 
winkel. Later ben ik nog naar een cursus marsepein 
maken geweest en de cursusleider had een boekje 
met ideeën en daar heb ik later veel figuren uit 
gemaakt. 
Ook aan wedstrijden werd meegedaan. En daar zijn 
vele, waaronder eerste en tweede, prijzen behaald. 
Het was heel erg leuk om te doen, want ik vond 
het leuk om allerlei figuren te maken. Steeds meer 
ideeën kwamen al doende in je op. 
Totdat de winkel beëindigd is heb ik marsepein 
figuren gemaakt. Niet meer met de poeder waar 
het eerst mee werd gemaakt. Er moest ander 
materiaal voor het kleuren worden gebruikt want de 
keuringsdienst vond de poeder niet goed meer om 
mee te werken en dan gelden er andere regels.
De doosjes stonden als aandenken in de kast en 
werden niet meer gebruikt.



Ze vraagt zich af waar 
ze de tijd en energie vandaan haalde, want naast het 
maken van marsepein hielp ze mee de banketletters 
te verpakken en het gebak in dozen te doen. In de 
dagen voor Kerst zagen ze soms helemaal hun bed 
niet, dan werd er de hele nacht doorgewerkt. Dat kon 
toen, want van de ARBO had niemand nog gehoord. 
Nu worden er nog wel koekjes en brood gebakken 
voor eigen gebruik en om uit te delen, maar de 
marsepein wordt niet meer ter hand genomen. Maar 
in de sinterklaastijd wordt er natuurlijk wel af en toe 
genoten van een stukje marsepein!

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Administratiekantoor Pos

De Tas Dorpshuis & Eetcafe

Hoveniersbedrijf Van der Spek

Timmerbedrijf J. van der Kooij

Aannemersbedrijf Van der Meer

Fortune Hot Drinks Lansingerland

C. van Mourik Holding b.v.- Moerkapelle

Boomkwekerij Bij de Vaate en de Peinder

Van Leeuwen Mechanisatie

Aannemingsbedrijf Gräper

Verkeersschool Bremmer

Schoonmaakbedrijf Pos

Handelsmij Jobarco

Kantoor Zaal

Plus Verheul

Hijdra G.B.

Pos-Kaart

Als er teveel fi guren waren gemaakt voor het sint 
feest (wat bijna niet voorkwam) dan werden ze niet 
voor de helft van de prijs aangeboden. 
Ik maakte er één grote bal van en er werd cacao-
poeder doorgedaan, zo kreeg je dan bruine 
marsepein wat verwerkt werd op 
taarten en gebakjes. Die marsepein 
nam meneer Van der 

Bijl ter hand 
want hij 

maakte de 
taarten en 
gebakjes. 

Adrie 
van de 
Bosch, 
onze 
hulp, die 
was heel 
handig in 

het roosjes 
maken 

wat goed 
uitkwam 

voor de 
garnering van het 
gebak.
Mevrouw Van 
der Bijl denkt 
met plezier terug 

aan het maken 
van al die 

creaties. 
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