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Boottocht Leiderdorp-Rotterdam v.v. op 16 augustus 2017
Deze boottocht duurt ongeveer 7 uur en vertrekt om 10.00 
uur. We zijn weer terug in Leiderdorp om 19.30 uur.
Wij beginnen met een enorme reis over het Rijn-Schiekanaal 
naar Overschie waar we de Nieuwe Maas op schutten. Hier 
maken we een havenrondvaart en varen dan langs de Sky 
Line van Rotterdam en de Kuip richting de Hollandsche 
IJssel. Vervolgens komen we via de sluizen in Gouda uit 
op de Gouwe. Via Waddinxveen en Boskoop draaien we bij 
Gouwsluis weer de Oude Rijn op. Rond 19.30 uur keren we 
dan weer terug in Leiderdorp. 
Na afvaart kunnen we twee maal van een lekker kopje koffie 
genieten, waarvan één met een een gesorteerd gebakje. 
Daarnaast ontvangt u nog één consumptiebon. 
In de middag wordt er een warm/koud buffet geserveerd. 
Tijdens het borreluurtje wordt een bitterballetje etc. 
geserveerd en voordat u weer van boord gaat, een 
overheerlijk kopje geurige groentesoep en broodje kroket. 
Deze tocht hebben we voor een mooie prijs van € 70 p.p. incl. 
vervoer Benthuizen – Leiderdorp v.v. kunnen boeken.
Opgeven kan alleen schriftelijk, bij Ries en Adri Havenaar,
Kon. Julianastraat 1C, 2731 EC Benthuizen, of per mail: 
haka@12move.nl .
Deelname aan deze tocht is zoals altijd geheel voor eigen risico.

Agenda 2017
 27 april Koningsmarkt
 13 mei Nationale Molendag
 9 september Open Monumentendag

Nieuwe leden
Dhr. K. Kardolus uit Zoetermeer.
Dhr. P.M. de Peinder uit Hazerswoude Dorp.

Colofon 
 
Benthuizer Turfjes  ISSN 1569-058X 
 
Uitgave van de Historische Kring Benthuizen (HKB) 
Postbus 33 – 2730 AA Benthuizen 
Website: www.historischekringbenthuizen.nl 
E-mail: hkbenthuizen@hetnet.nl 
Bankrekening   NL36 RABO 0307 2564 13 

NL54 INGB 0002 1265 49

Opgericht 1 februari 1988. 
Statutair vastgelegd bij notariële akte  
op 22 december 1988. 
Inschrijvingsnummer 40447628 in het Verenigings -
register van de Kamer van Koophandel te Leiden.

Dit blad verschijnt 3 x per jaar en is gratis voor 
leden van de HKB. 
De contributie bedraagt € 10,25 per jaar.

Voor deze losbladige uitgave zijn opbergbanden 
verkrijgbaar in het Molenhuis à € 7,50 per stuk.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactiecommissie: 
M. Pos (eindredactie) 
J. van Dongen (fotoredactie) 
M. v.d. Haven-Verweij 
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Vormgeving Twinzet, Leidschendam. 
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Kopij voor het volgende Benthuizer Turfje  
inleveren voor 15 juli 2017.

Bestuur van de HKB: 
  J. de Ruiter, voorzitter  

M. van der Haven-Verweij, secretaresse 
E.A. van Driel, peningmeester 
Kees ’t Jong, lid

Oudheidkamer De Negen Turven 
(met Winkel van Sinkel) 
Dorpsstraat 139, 2731 AN  Benthuizen 
Geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. 
De Winkel van Sinkel is ook woensdagmiddag 
geopend van 13.30 -16.30 uur. 
- 1e zaterdag van de maand inloopmiddag 
 genealogie en fotoarchief

Zwerven door de Regio
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Wanneer u dit Turfje leest zijn er een aantal zaken 
veranderd in het bestuur van de Historische Kring. 
Voorzitter Ries Havenaar heeft na acht jaar de 
hamer doorgegeven aan de heer Jan de Ruiter die 
reeds lid was van het bestuur. Ook vanaf deze 
plaats in het Turfje willen wij Ries bedanken voor 
zijn jarenlange inzet. De heer Kees ’t Jong is lid 
geworden van het bestuur en aspirant-lid is de heer 
Miel Bregman. Super dat we weer nieuwe leden 
hebben, maar we hopen toch dat er nóg iemand mee 
wil doen in het bestuur, dus we blijven rondvragen 
om weer op volle sterkte zijn. Een volledig bestuur 
kan beter en gemakkelijk de taken verdelen! Want 
zoals u wel weet, gaat het niet alleen om een paar 
uurtjes vergaderen, er is heel wat meer te doen om 
een levendige vereniging draaiende te houden. 
Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten 
om dit waar te maken. Neem nu de winkel naast 
de oudheidkamer; wij zijn op zaterdagmiddag 
open maar de winkel is ook nog eens op woensdag-
middag geopend. Dat betekent de inzet van 
meerdere vrijwilligers om al het werk te verzetten.

In 2016 zijn er erg leuke tentoon stellingen geweest 
die flink wat bezoekers hebben getrokken. Fijn, maar 
door al die belangstelling hebben de gastvrouwen 
het maar druk. Bijvoorbeeld met aanwijzingen geven 
waar de gasten alles kunnen vinden en wanneer 
zij dat willen, hen te voorzien van een kopje koffie 
of thee. Met mooi weer is er een terras! Dat lijkt zo 
gewoon maar het moet telkens wel allemaal geregeld 
worden. Terecht dat we dan ook één keer in de twee 
jaar de vrijwilligers een etentje aanbieden. 

Met genoegen kijken we terug op die tentoon-
stellingen van 2016. Maar dit jaar is zondermeer 
bruisend begonnen met een prachtige tentoon-
stelling over warmwaterkruiken en de attributen 
die van de oude dekens waren gemaakt. Deze 
tentoonstelling werd zeer goed bezocht, keer op 
keer was het gezellig druk op zaterdagmiddag 
in de oudheidkamer en dan ook in het Winkeltje. 
Hulde aan de exposant. Op zaterdag 1 april is de 
nieuwe tentoonstelling begonnen met miniaturen 
van de vereniging NAMAC. Alle vitrines zijn 
verschillend gevuld door enthousiaste mannen 
en de tentoonstelling werd geopend met een rit 
door het dorp met zes bijzondere auto’s waarna 
de kinderen (en ook vaders) na afloop dankbaar 
gebruik maakten om in één van fraaie de auto’s een 
leuk ritje door het dorp te maken. De expositie van 

de andere autootjes (en meer) in de oudheidkamer 
loopt tot juni. Wij hopen u daar te ontmoeten. 
Niet alleen bij de oudheidkamer, maar ook 
op de koningsmarkt waar elk jaar weer een 
boeiend onderwerp centraal staat. En verder op 
de ledenavonden, waar de nodige informatie 
te krijgen is en daarnaast interessante lezingen 
worden gehouden. Neemt u gerust eens uw 
buurman/-vrouw mee. Die wil dit vast wel eens 
horen en meemaken. Of kom met de familie gezellig 
naar de Winkel en oudheidkamer. Vaak wordt dit al 
gedaan: LEUK. 

Om nog even verder te gaan over ontmoetingen: 
dit jaar organiseert echtpaar Adri en Ries 
Havenaar voor de laatste keer een boottocht. Deze 
dagtrip vindt plaats op woensdag 16 augustus. 
Uitnodigingen zijn al verstuurd. Heeft heeft u 
echter interesse, wanneer er mensen niet mee 
(kunnen) gaan, is er een kans voor u om een plaatsje 
te bemachtigen. De tocht gaat deze keer naar 
Rotterdam en terug langs Gouda, Waddinxveen en 
Boskoop. Uw vereniging bruist.

Steeds meer gegevens en foto’s heeft de werkgroep 
historie en genealogie verzameld, met als gevolg 
een intussen zeer omvangrijk archief. U kunt 
regelmatig foto’s uit dit archief in de krant zien met 
de bedoeling om namen of bijzonderheden bij de 
personen op de foto’s te vinden. Vaak wordt daar 
goed op gereageerd, wat prettig is. Zodoende kan 
men aanvullingen van de al aanwezige gegevens 
verkrijgen. Iedere eerste zaterdag van de maand zijn 
leden van de werkgroep aanwezig om uw vragen 
aan te horen en waar kan een antwoord op te geven. 
Als u vragen hebt ga gerust naar hen toe. En heeft u 
nog foto’s of gegevens voor hen, ze willen die graag 
van u in ontvangst nemen. 

Landelijk horen we over de grote groep mensen die 
nu met pensioen gaan. Ik denk dat Benthuizen en 
omgeving daar geen uitzondering op is. Wellicht 
bent u aan het nadenken hoe die ‘vrije’ tijd moet 
worden ingevuld. Twijfel niet om bij de historische 
vereniging te informeren waar u zich kan inzetten! 
Tot slot nog maar een keer een oproep voor uw 
verhalen, de teller staat nog op nul! De samensteller 
en de schrijvers hebben weer hun uiterste best 
gedaan u als vanouds een interessant Turfje te 
presenteren. Veel leesplezier toegewenst namens de 
redactie en bestuur.

Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij
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Koning Willem Alexander 50 jaar 
27 april 2017 is het vijftig jaar geleden dat koning Willem Alexander werd geboren. Hij heeft Nederlanders 
die op dezelfde dag een kroonjaar vieren uitgenodigd met hem “een vorkje te prikken”. De HKB wil 
graag horen of er Benthuizenaren zich hebben opgegeven en of zij uitgenodigd zijn. Mocht u een van de 
gelukkigen zijn, wilt u dan uw ervaringen met ons delen? U hoeft niet te schrijven, dat doen wij wel.

De redactie wacht op uw reactie! 
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Door: Anneke Bregman - de Groot 

Burgemeester I.J.P. Keijzer was nog maar kort 
burgemeester toen de verloving van prinses 
Margriet en Pieter van Vollenhoven op 10 maart 
1965 werd aangekondigd. En voortvarend als de 
burgemeester was, werd er een spontane aubade 
georganiseerd bij het gemeentehuis. Drie kwartier 
na de officiële aankondiging van de verloving 
stroomden de schoolkinderen toe om Vaderlandse 
liederen te zingen, waaronder natuurlijk het 
Wilhelmus. De burgemeester hield een toespraak. 
Deze gebeurtenis bleef niet alleen bekend tot in 
Benthuizen. Het werd landelijk nieuws. En tijdens 
het 8 uur Journaal op 10 maart 1965 kwam ons 
dorp in het nieuws als de gemeente die als eerste 
reageerde op de verloving. 

De kranten stonden er vol van. In de Nieuwe 
Leidsche Courant werd op 11 maart een foto (zie 
hieronder) geplaatst, waarop naast de kinderen, vele 
belangstellenden en de burgemeester ook de wagen 
van de Nederlandse televisie (NTS), die op het 
gebeuren was afgekomen, duidelijk te zien is. 

Cadeau 
Ook op het paleis had iemand goed naar het 
journaal gekeken. En daarom ontving burgemeester 
Keijzer, kort voor de voltrekking van het huwelijk 
(in één van de laatste weken van 1966) de 
onverwachte mededeling dat “een deputatie uit 
Benthuizen gelukwensen mocht komen aanbieden 
op het paleis.” Daarbij zat de nadrukkelijke 
uitnodiging dat hierbij de jeugd moest worden 
ingeschakeld. 

Het 50 jarig huwelijk van 
prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven 
Op 10 januari 1967 trouwde Prinses Margriet met Pieter Van Vollenhoven in Den Haag. Misschien 
vraagt u zich af wat die gebeurtenis met Benthuizen te maken heeft. Wel, naast de vele huwelijks
cadeaus die het paar ontving, is er ook uit Benthuizen een geschenk overhandigd. Twee leerlingen 
uit (toen nog) de zesde klas, Lia Bakker en Harry van Soest, mochten namens ons dorp een cadeau 
aanbieden. Een terugblik.
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Omdat Benthuizen zijn burgemeester deelde met 
Moerkapelle werd ook die jeugd betrokken in de 
uitnodiging. De gemeenteraad vond dat er dan 
ook een geschenk moest worden aangeboden. 
De Benthuizenaren gaven gul en zo konden er 
48 zilveren apostellepels worden aangekocht. Maar 
wie mocht deze cadeaus aanbieden? Burgemeester 
Keijzer stelde voor twee leerlingen uit Benthuizen 
en twee leerlingen uit Moerkapelle uit te kiezen. 
Van zowel de openbare school als de christelijke 
school. Uit Moerkapelle waren dat Hans Jonker en 
Plonie Hanse en uit Benthuizen Lia Bakker en Harry 
van Soest. Alle vier leerlingen van de zesde klas. 

Herinneringen
De HKB heeft één van die leerlingen opgezocht. Lia 
Bakker, wonend in Waddinxveen en getrouwd met 
John Veldhuis blikt terug. “Ik weet nog goed dat 
meester Van Hoeven (het hoofd van de school) op 
een zaterdagmiddag bij mijn ouders aan de deur 
kwam. Wij woonden toen nog in de Molenstraat. 
Hij vertelde dat ik een cadeau mocht aanbieden 
aan prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.” 
Op het gemeentehuis lagen de lijsten met namen 
van de leerlingen van de twee scholen. Eén van 

de aanwezige ambtenaren had ‘blind’ een naam 
aangeprikt. En zo werd Lia als leerlinge van de 
christelijk school gekozen en Harry van Soest 
namens de openbare school. De leerlingen moesten 
natuurlijk wel in hun mooiste kleding naar het 
paleis en dat zorgde in huize Bakker nog voor enige 
opwinding. Lia: “Mijn moeder vond dat ik voor 
deze gelegenheid nieuwe kleren moest hebben. 
Mijn zusjes waren wel een beetje jaloers, zomaar 
een nieuwe jurk!” Dat moest nog snel gebeuren 
ook, want zaterdag 10 december hoorde Lia dat zij 
het cadeau mocht aanbieden en slechts vier dagen 
later, op woensdag de veertiende, moest het cadeau 
worden aangeboden. 
Daarom kreeg zij dinsdagochtend vrij van school 
om met haar moeder naar de stad te gaan. Lia: 
“Ik kreeg een groen pakje met een ruitje.” Alle 
vier leerlingen mochten een doos met de zilveren 
apostellepels aanbieden. Zij vertelt: “Bij elke doos 
hoorde een gedichtje. Dat moesten we natuurlijk 
thuis goed oefenen.” Uit het opstel van Harry van 
Soest blijkt dat de leerlingen van tevoren op het 
gemeentehuis het overhandigen van het cadeau 
en het opzeggen van het gedicht moesten oefenen. 
Maar dat kan Lia zich niet meer herinneren.

Het overhandigen van het cadeau. Vooraan de uitverkoren kinderen: v.l.n.r. Harry van Soest, Lia Bakker, Hans Jonker en Plonie Hanse.
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Naar Paleis Soestdijk
Om kwart voor één reed de burgemeester voor. 
Ook de heer G.C. Diephout, Voorzitter van het 
Oranje Comité, ging mee. Eerst naar Moerkapelle, 
waar de andere twee kinderen werden opgehaald, 
daarna ging het richting Paleis Soestdijk. Lia vertelt 
dat prinses Margriet en Pieter in de Waterloozaal 
stonden. “Toen we binnenkwamen stonden daar 
heel veel fotografen met van die enorme flitsers. 

En veel anderen die ook hun cadeaus kwamen 
aanbieden.” De burgemeester hield een toespraakje 
en overhandigde een draaiboek waarin precies stond 
wat er allemaal in Benthuizen gebeurd was sinds de 
aankondiging van de verloving. Pieter en Margriet 
luisterden vol aandacht. Daarna was het de beurt 
aan de vier leerlingen. Om de beurt declameerden 
zij hun gedicht en overhandigden de dozen met 
daarin de apostellepeltjes. Het groepje werd naar een 
volgende zaal gedirigeerd, de Stuczaal. Lia: “Vanuit 
die zaal had je uitzicht op de prachtige tuin van het 
paleis. En er stonden hapjes en drankjes klaar.” Toen 
iedereen zijn geschenk had gegeven kwamen de 
prinses en haar aanstaande man eveneens naar de 
Stuczaal. Lia: “Prinses Margriet en Pieter maakte met 
iedereen nog een praatje. 

Maar er waren die middag voornamelijk 
volwassenen en wij werden eigenlijk over 
het hoofd gezien. Na enige tijd kwam er 
een lakei die vertelde dat de bijeenkomst 
voorbij was en Pieter en Margriet werden 
richting een uitgang begeleid.” Maar tot 
grote verrassing van Lia en de andere 
kinderen pakte Pieter zijn verloofde bij 
de arm en zei: “Nee, nee, we moeten nog 
even een praatje maken met de kinderen.” 
Waarop Margriet zich omdraaide en samen 
met Pieter nog even met ons praatte. Lia 
vervolgt: “Dat vond ik zó attent van Van 
Vollenhoven! En als ik later wel eens 
negatieve commentaren hoorde over 
hem (zoals vooral in het begin van zijn 
huwelijk gebeurde) nam ik het altijd voor 

hem op. Dat kleine voorval maakte hem bijzonder 
sympathiek en het is later ook wel gebleken hoe 
aardig hij is!” 

Opstel
Bij terugkomst op school werd aan Harry en 
Lia gevraagd een opstel te schrijven over hun 
belevenissen van die middag. Lia: “Dat opstel heb 
ik nog voorgelezen aan alle kinderen van de school. 

Alle leerlingen stonden in de grote hal en ik las 
voor.” Zij glimlacht: “Ik had nog een fout gemaakt 
in mijn verhaal. We hadden na afloop ergens 
gegeten. Het restaurant heette ‘t Kalfje’, maar dat 
wist ik niet meer. Ik herinnerde me alleen nog 
dat het iets met een ‘koe’ te maken had, dus ik 
schreef over restaurant ‘De bonte Koe’. Dat gaf veel 
hilariteit.” Beide opstellen werden in zijn geheel 
overgenomen door de krant. Zodoende kon het 
hele dorp meegenieten van het bezoek. Hilversum 3 
zond via het AVRO-radio-journaal een deel van de 
gebeurtenis van die dag op Soestdijk uit. Lia weet 
nog dat zij de volgende dag op het gemeentehuis 
die uitzending heeft gehoord. In alle dagbladen 
werden foto’s en verslagen opgenomen die in menig 
huisgezin werden uitgeknipt en bewaard.

Gedicht van de kinderen  
bij het overhandigen van het cadeau op 10 maart 1965.

Het verlovingsfeest kwam af,
en Benthuizen was de eerste die ‘acte de présence’ gaf.
Spontaan zongen wij als schooljeugd ‘Alle man van Neerlands stam’,
radio en televisie zorgden dat dit verder kwam.
Uit Moerkapelle namen de kind’ren ook aan dit vreugdezingen deel,
waardoor de Vaderlandse lied’ren schalden uit aller kinderkeel.
De stap die u gaat ondernemen vond weerklank bij de hele jeugd
en het geschenk dat wij u bieden, is ’t resultaat van onze vreugd. 
Door eensgezinde samenwerking brachten wij het geld bijeen,
wat wij daarvan moesten kopen was voor ons zeker geen probleem.
Vrienden van het bruidspaar gaven uw verlanglijst aan ons door:
zilv’ren apostellepeltjes kwamen op die lijst ook voor. 
Moerkapelle en Benthuizen hadden toen snel de keus gedaan,
twaalf stuks zitten er in een doosje en gaarne bieden wij z’ u aan.
Moge God u blijvend zeeg’nen en behouden voor ons vaderland
en dat God-Nederland-Oranje het richtsnoer blijft voor heel ons land. 



8  •  BENTHUIZER TURFJES  •  april 2017

Interview met de heer Leendert Snoep
Al meer dan 200 jaar waakt molen De Haas over Benthuizen. En vele jaren keek de molen neer 
op het huis van de familie Snoep. De molen staat er nog. Het huis werd afgebroken om plaats te 
maken voor een veelvoud aan woningen. Hoog tijd om eens op zoek te gaan naar de oude bewoners 
van het huis onderaan de Dorpsstraat. Daarom zocht de HKB de heer Snoep op in zijn huidige 
woning aan de Roode Kruisstraat.

door Anneke Bregman-de Groot 

In de koude maand januari van het jaar 1919 werd 
in het gezin van Johannis Snoep en Anna van den 
Boogaard het zevende kind geboren. Een stevige 
baby van 11 pond. De ouders besluiten hem 
Leendert (Leen) te noemen. Een bekende naam in 
de familie. Een broer van vader Snoep heette ook 
Leendert.
De familie Snoep was met vijf kinderen in het 
voorjaar van 1914 vanuit Sint-Annaland naar 
Benthuizen verhuisd. “Het huisraad, twee varkens, 
acht kippen en de haan werden in een zeilschip 
geladen en zo kwamen wij op 20 maart 1914 aan.” 
Aldus Willem Snoep (de oudste broer van Leen*).
Vader Snoep ging bij de gebroeders Van der Velden 
werken en het gezin woonde in één van de kleine 
huisjes van de boer in de Hoogeveen. Ook de oudste 
kinderen werkten mee. Zo moesten de zussen Marie 
en Jans na schooltijd onkruid wieden en bieten 
hakken.
Na een paar jaar verhuisde het gezin Snoep naar 
het dorp. Snoep: “Ik ben in de kleine huisjes aan de 
Schoolstraat geboren. In 1920 zijn we weer verhuisd, 
toen naar Beelaertspark nummer 5.”

500 jaar Snoep
De familie Snoep heeft zijn wortels in Zeeland. 
Alle ‘Snoepen’ zijn nakomelingen van Jan 
Snoep uit 1510. De eerste Snoep woonde in 
Wemeldinge. Jan Snoep uit Brielle heeft de 
familie uitgebreid onderzocht. Echter, ook 
dichter bij huis werd er genealogisch onderzoek 
gedaan. De schoonzoon van Leen Snoep, Henk 
Rolvink was ook benieuwd naar de stamboom 
van zijn vrouw Anja Snoep. Dat onderzoek 
resulteerde in het boek ‘De familie Snoep, 
500 jaar,’ uitgegeven in 2010. Het boek beschrijft 
500 jaar familiegeschiedenis. Uit onderzoek blijkt 
de familie uitgezworven te zijn over de hele 
wereld. Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Amerika 
en er gingen zelfs neven mee op schepen van 
de VOC. Al werd in Amerika de naam Snoep 
vaak veranderd in Snoap, Snoop, Snope en zelfs 
Snow. Allerlei beroepen kom je tegen in de loop 
van de familiegeschiedenis: dominee, dokter, 
schrijver, journalist, bakker of veldarbeider. 

Uit de archieven van 1630 komt de naam van 
Johannes Snoupsius boven drijven. Die naam is 
de Latijnse versie van Jan Snoep. Deze Jan werd 
vlootpredikant in Vlissingen. En niet op één van de 
minste schepen. Jan Snoep was predikant op het 
schip ‘Vlissingen’. En de vlootvoogd was niemand 
minder dan Michiel Adriaansz. de Ruijter! 

Meekrap
De vader en moeder van Leen Snoep werkten 
in Zeeland in de Meekrapindustrie. Op hun 
huwelijksakte staat als beroep ‘meestoofarbeider’ 
vermeld. Meekrap was eeuwenlang het meest 
winstgevende product van de Zeeuwse landbouw. 
Bijna elk dorp had er zijn eigen meestoof 
(droogschuur), waar de meekrap werd verwerkt tot 
rode kleurstof voor de textielindustrie. 
Meekrap werd al in de middeleeuwen in Zeeland 
verbouwd. Vanaf 1660 nam de teelt ervan toe. 
Boeren schakelden over op meekrap omdat de 
graanopbrengsten terugliepen. Mogelijk leenden zij 
voor deze omschakeling geld van rijke inwoners uit 
Zierikzee. Met name op Schouwen-Duiveland en 
Tholen werd veel meekrap verbouwd. Rond 1850 
bevond de teelt van meekrap in Zeeland zich op zijn 
hoogtepunt.

Uit de wortel van de 
meekrapplant werd 
de rode kleurstof 
alizarine gewonnen. 
Die werd gebruikt 
voor het verven van 
wol, katoen, zijde 
en leer. Eind 17de 
eeuw was de Engelse 
textielnijverheid de 
belangrijkste afnemer 
en was Zeeland veruit 
de belangrijkste 
leverancier van 
de Republiek. De 
wortels van de 
meekrap moesten nog 
een hele bewerking 
ondergaan voordat 
ze de rode verfstof 
opleverden. 

Meekrap
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Dat gebeurde in een meestoof. Een 
schuur met vier zolders. Hier werkten 
gespecialiseerde arbeiders. Tholenaars, 
vooral uit Sint-Annaland, stonden bekend 
om hun deskundigheid op dit gebied. 
Zij deden dit werk ook als tijdelijke 
arbeidskrachten in andere meestoven.
Op Tholen had elk dorp z’n eigen 
meestoof. Op Schouwen-Duiveland 
stonden er in 1870 een recordaantal van 31. 
Die zijn nu vrijwel allemaal verdwenen.
Toen het mogelijk bleek om relatief 
goedkoop synthetische alizarine te 
produceren, was het eind 19de eeuw snel 
met de meekrapnijverheid in Zeeland 
gedaan.

Verhuizing
Doordat het werk in de meestoof steeds 
minder werd, zocht Johannis naar andere 
mogelijkheden om zijn gezin te onderhouden. 
Er was echter ook in de landbouw te weinig 
werk. En als er al werk was, werd dat zeer slecht 
betaald. Oudste broer Willem schreef * aan zijn 
achterkleinzoon Theo, dat hij als twaalfjarige jongen 
moest werken van ’s morgens 5 uur tot ’s avonds 
6 uur en daarmee 60 cent per dag verdiende! 
Daarom vertrok het gezin Snoep in navolging van 
onder andere de families Laban en Kaashoek naar 
Benthuizen.
Het wonen in de Hoogeveen was vooral voor 
moeder Snoep een hindernis. Snoep: “Om naar de 
kerk te gaan moest je een half uur lopen. Dat was 
vooral voor moeder erg bezwaarlijk. Dus toen er 
een huisje in het dorp vrij kwam zijn we daar gaan 
wonen.” 
Snoep herinnert zich nog het slapen op zijn 
zolderkamertje in het Beelaertspark. “We lagen 
dicht onder de pannen en als het in de winter vroor, 
(en het waren strenge winters vroeger), lag de ‘roof’ 
sneeuw zoals we dat noemden, op onze dekens.”
Hoewel de familie Snoep uit het Zeeuwse kwam, 
werd in Benthuizen de Zeeuwse ‘taole’ niet meer 
gesproken. Snoep: “Er waren wel families die 
Zeeuws bleven praten, maar mijn ouders hebben 
dat niet gedaan.”

Jeugdjaren
Op zesjarige leeftijd moest Leen naar school. “Ik 
ging naar de Openbare School. De klassen waren 
niet groot, ik zat met vijf leeftijdsgenoten in de klas: 
een jongen van Bremmer, Rien van der Meer, Rien 
Hageman, Paul van Puffelen en ik.” Hij herinnert 
zich nog zijn eerste schoolreis. “Ik was toen 10 jaar 
oud. We gingen naar Artis in Amsterdam. Eerst 

op de fiets naar Hazerswoude en dan met de 
trein naar Amsterdam. En de schoolreis kostte 
een rijksdaalder.” Dat was een dagloon van vader 
Snoep! In de klassen vijf en zes gingen de leerlingen 
naar respectievelijk Arnhem en Nijmegen.
Als jongste kind mocht Leen ieder jaar met zijn 
moeder mee naar Zeeland. Dat was een halve 
wereldreis, zeker als je klein was. Snoep: “We 
stapten op de bus in Benthuizen. In Zoetermeer 
stapten we over op een bus die ons naar Rotterdam 
bracht. Daar stapten we op de trein naar Bergen op 
Zoom. Daarvandaan gingen we met een Brabantse 
bus naar Tholen. Omdat die bus niet verder reed 
moesten we daar weer op een Zeeuwse bus stappen, 
die alle gemeenten op het eiland  aan deed tot we 
uiteindelijk bij Sint Annaland aankwamen.’
Later ging hij wel eens op de fiets naar familie. 
“Daar deed je dan 8 uur over. Maar je was jong en 
je wilde ook wel eens weg.” De reis kon alleen in de 
winter worden gemaakt. “In de winter lag het werk 
stil, in verband met de winterse omstandigheden.”
Als hobby speelde Leen graag op de mond-
harmonica. “Ik ben in de jaren dertig lid geweest 
van de mondharmonicavereniging in ons dorp. 
We hebben nog een uitvoering gegeven en de zaal 
was afgeladen! De spelers hadden allemaal een wit 
overhemd aan en we droegen een clubpet.”

Werk
De vader en oudere broers van Leen Snoep: Willem, 
Theo en Piet, werkten in de landbouw. De zussen 
Marie, Janna en Jans werkten eerst als dienstmeisjes 
in Wassenaar en Voorburg. Marie koos daarna voor 
een opleiding in de verpleging. Jans trouwde in 1934 
en Janna begon ook aan een verpleegstersopleiding, 
maar overleed op 28-jarige leeftijd aan tbc. 

Vader Snoep in het zonnetje achter zijn huis aan het Beelaertspark 5.
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Ook Leen moest na zijn 
lagereschooltijd aan de arbeid. 
“Ik heb ook de zevende klas 
nog gedaan, maar toen moest 
ik toch ook de polder in. Mijn 
vader had een plekje voor me 
geregeld bij Jan Sonneveld 
aan de Zegwaartseweg. In 
de zomer werkte ik bij de 
boer en van oktober tot maart 
werkte ik bij mijn vader. Hij 
was deelbouwer, hetgeen 
betekende dat de boer en de 
landbouwer de opbrengst 
deelden. Mijn vader pachtte 
ook land (1 ½ ha) van de 
heer Bijl, later was dit land 
eigendom van Neeltje Bijl. 
Toen zij overleed heb ik het 
gekocht. In 1986 heb ik het 
land weer verkocht aan de 
gebr. Star. Het hoofdgewas 
wat geteeld werd was 
spruiten. Verder suikerbieten en plantuien.”

Oorlog
Als jongvolwassene ging de oorlog ook aan 
Leen Snoep niet voorbij. “We merkten vooral 
de spanning. Voor razzia’s bijvoorbeeld.” 
Leen hoefde niet in dienst. “Ik had 
broederdienst zoals dat genoemd werd. Mijn 
oudere broers waren al in dienst geweest. 
Daarbij speelde natuurlijk ook dat wij 
werkzaam waren in de voedselvoorziening 
en dat was voor de Duitse bezetters altijd 
van groot belang. In 1944 
werd de Hoogeveen onder 
water gezet, de zogenaamde 
inundatie (zie de Benthuizer 
Turfjes van september 2011). 
Toen kregen mijn broer 
Piet en ik wel een verzoek 
om mee te helpen graven. 
Daar hadden we natuurlijk 
helemaal geen zin in. Ik 
heb mijn stoute schoenen 
aangetrokken en ben naar de 
(NSB) burgemeester gegaan. 
Ik vertelde dat wij spruiten 
moesten plukken en geen tijd 
hadden om te gaan graven in 
de Hoogeveen. Gelukkig was 
de burgemeester het helemaal 
met me eens en kregen we 
vrijstelling.”

Huis onder aan de molen
In de jaren veertig kreeg Leen 
verkering met Lien (Stoff elina 
Pieternella) Deurloo. Zij was 
geen vreemde voor Leen. Ik 
kende Lientje al van kleins af 
aan. Zij was als zesjarige uit 
Zeeland gekomen en op school 
werd zij naast mijn nichtje Cobie 
(dochter van mijn oudste broer 
Wim) in de bank gezet. Die twee 
werden dikke vriendinnen en 
die vriendschap heeft tot het 
overlijden van mijn vrouw, op 
28 december 2015, geduurd. 
Toen we trouwplannen kregen, 
gingen we op zoek naar een 
huis. Dat viel niet mee, want in 
de oorlog en ook de eerste tijd 
daarna werd niets gebouwd.’
Maar ook vroeger was een 

netwerk belangrijk 
en zijn aanstaande 
schoonmoeder werkte 
nog wel eens bij de 
familie Moerland. Deze 
familie bewoonde 
het huis tegenover de 
molen. Snoep: “De 
familie Moerland had 
dit huis in 1928 laten 
bouwen, maar door 
ziekte van Moerland 
werd het huis eigenlijk 
te duur.” Daarom 
stelde Moerland 
aan schoonmoeder 
Deurloo voor om van 
huis te ruilen. Snoep: 
“Het was net na de 
oorlog, er heerste grote 
woningnood. Dus het 

kwam er op neer dat de familie 
Moerland in het huisje van mijn 
schoonouders ging wonen en 
wij met z’n vieren in het ‘grote’ 
huis. En in 1948 werd ik voor 
5000 gulden eigenaar van het 
huis.” 
“Mijn spaarpot was toen wel 
leeg,” glimlacht Snoep. 

Boven: de trouwfoto van Leen en Lien.
Daaronder: het hele gezin.
Onder: 40 jaar getrouwd.
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In februari 1949 trouwde Leen met zijn Lien. “Wij 
woonden boven, mijn schoonouders beneden. Dat 
ging goed, maar ons gezin breidde uit en na zes jaar, 
mijn vrouw was in verwachting van ons derde kind 
(dochter Anja), werd het huis wel erg krap voor 
vier volwassenen en drie kinderen. Schellingerhout 
liet in die tijd twee huizen bouwen aan de Dijk en 
daar zijn mijn schoonouders toen gaan wonen.” Het 
gezin Snoep Deurloo kreeg vier kinderen: Johan, 
Adri, Anja en Ida. 
Om het huis lag een grote tuin, deels groente- en 
deels siertuin.

Opbouw
De jaren na de oorlog waren de jaren van 
de weder opbouw. Snoep werd gevraagd 
om zitting te nemen in het schoolbestuur. 
“Dat ging zeer eenvoudig. Ik ging op mijn 
fiets naar mijn werk toen ik aangehouden 
werd door Piet van Gaalen. Die was 
voorzitter van het schoolbestuur van 
de School met de Bijbel. Hij vroeg of ik 
in het bestuur wilde komen.” Van 1957 
tot 1971 maakte Snoep deel uit van het 
schoolbestuur. “Ik ben gestopt met het 
bestuurswerk toen mijn jongste dochter 
naar het voortgezet onderwijs ging. Ik vond 
dat je om je bestuurswerk goed te kunnen 
doen, kinderen op school moet hebben.”
Daarnaast heeft de heer Snoep ruim twintig 
jaar deel uitgemaakt van het kerkelijk 

college van kerkvoogden en notabelen van de 
Hervormde Kerk in Benthuizen.
Anno 2017 is het huis verdwenen, wat rest zijn 
herinneringen en een (mooi) schilderij aan de muur 
in de Roode Kruisstraat. 

Met dank aan:
‘De familie Snoep, 500 jaar,’ auteur: Henk Rolvink.
ISBN 978 9073796 30 0
Herinneringsalbum fam. Snoep.

* Zie ‘De familie Snoep’.
Leen aan ’t frezen. Op de achtergrond rukt Zoetermeer op in de richting van het land van de gebroeders Snoep.

Leen sorteert de spruiten, uiteraard met de hand.
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Marjolein van der Haven- Verweij 

Als je via onze moderne encyclopedie ‘Google’ 
informatie zoekt over dit onderwerp dan valt er veel 
te lezen over de gebeurtenissen die de aanleiding 
waren voor zo’n burgerwacht. Die burgerwacht 
is ingesteld in 1918, net na de beëindiging van de 
Eerste Wereldoorlog. Ons land was in een crisis  
en wij niet alleen, heel Europa, zeg maar gerust 
een groot deel van de wereld. In Duitsland 
en Rusland waren er revoluties gaande (de 
Russische Revolutie van 1917 is bekend). Men 
had meer dan genoeg van het kapitalisme 
en overal kwamen er opstanden. In ons 
land liep ene Pieter Jelle Troelstra hierin 
voorop. Er heerste grote werkeloosheid en 
er was een economische malaise. Er was 
een systeem met bonkaarten ingesteld om, 
indien nodig, extra voorzieningen te treffen 
waar geen geld voor was. De Nederlandse 
overheid had de moeilijke taak om alles 
eerlijk te verdelen, want bonkaarten 
distribueren was een goed plan, maar al 
gauw merkte men dat er misbruik gemaakt 
werd door de één en dat de ander die het 
echt nodig had daardoor tekort kwam, met 
als gevolg… ontevredenheid. Alles was in 
een negatieve spiraal gekomen. 
Door de oorlog bij en in de buurlanden 
waren daardoor ook toen veel 
vluchtelingen te gast in Nederland. En 
het leed was nog niet ten einde, want 
heel Europa kreeg te maken met de 
Spaanse griep. Die griep heeft ongekend 
veel slachtoffers geëist. De overheid 
nam 500.000 extra soldaten in dienst om 
enigszins aan de werkloosheid tegemoet 
te komen. Waarschijnlijk hebben ze die 
onderneming niet goed overzien, want 
snel heerste in het leger grote onvrede. De 
soldaten hadden bijna niets te doen, dus 
vul het bekende spreekwoord maar in. Er 
wordt vermeld dat op 25 oktober 1918 in 
De Harskamp, een militair oefenterrein op 
de Veluwe, een opstand uitbrak. Deze heeft 
men weer snel weten te bedwingen. 

Niet alleen de soldaten waren ontevreden. De burgers
zagen met lede ogen aan dat zij, die door hun 
handel en wandel tijdens de Eerste Wereldoorlog 
rijk waren geworden, al maar rijker werden. Pieter 
Jelle Troelstra en andere leiders van de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP) zagen in al 
die onvrede hun kans om ook in verzet te komen. In 
hun ogen kon er geen verandering tot stand komen 
door overleg, dat kon alleen door een revolutie. 

De Vrijwillige Burgerwacht in Benthuizen
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de Vrijwillige Burgerwacht in Benthuizen. Een stukje 
geschiedenis van ons dorp. Dat kleine stukje geschiedenis moeten we zien vanuit een groter 
Nederlands  perspectief. Waarom is er een burgerwacht en wat houdt het in, vragen velen, net 
als ik, zich af? Er is toch politie en een leger als het op onze bescherming aankomt? Om daar een 
antwoord op te geven, geef ik hieronder in het kort weer wat de aanleiding was om een burgerwacht 
in te stellen. 

Uittreksel uit de (oprichtings)vergadering van de burgerwacht. De spreker
vraagt wie van de aanwezigen zich wil opgeven voor de burgerwacht: dat zijn
er 46. Vervolgens worden de statuten vastgesteld naar een ontwerp van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en er wordt maar meteen een bestuur 
gekozen, te weten M. van Leeuwen, L. Paul, M. Pos en G. Mets.
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Er volgde een roerige week, de zogenaamde ‘Roode 
Week van 9 - 14 november 1918’. Maar zoals het zo 
vaak gaat waren de leiders 
het al snel niet allemaal 
meer met elkaar eens. 
Partijvoorzitter Vliegen 
zag niets in een revolutie 
en Troelsta juist wel. Arie 
De Zeeuw, de man van 
de partij in Rotterdam, 
steunde Troelstra, maar ene 
Jan Schaper ging achter 
Vliegen staan. Zo kwam 
het dat Pieter Jelle Troelstra 
samen met Arie de Zeeuw 
tegenover Jan Oudegeest, 
Jan Schaper en Willem 
Vliegen kwamen te staan. 

Intussen had minister Ruijs 
Beerenbroek maat regelen genomen 
waardoor de onvrede in het leger 
was afgenomen en hij ging er toen 
van uit dat het verder niet zo’n 
vaart zou lopen. Na alle verhalen 
over bovenstaande SDAP-heren 
stuurde men het leger, voornamelijk 
de marechaussee, naar de grote 
steden om de orde te bewaren. Deze 
werd bijgestaan door de Vrijwillige 
Landstorm, een organisatie van oud-
dienstplichtigen, die hulp bood als er 
ongeregeldheden waren. 
Het is niet tot een revolutie gekomen. 
Troelstra had zich verkeken op een 
grote meerderheid in Nederland die 
voor ‘Koning en Vaderland’ was. 
Heel bekend is de grote bijeenkomst 
op het Malieveld in Den Haag en 
natuurlijk de enorm lange toespraak, 
die Troelstra op 13 november heeft 
gehouden. Daar is bij gebleven, maar 
de schrik zat er toch wel in. Daarom 
werd er in groot en vooral ook in 
klein overleg gesproken over het 
oprichten van een burgerwacht. Het 
moest niet meer zover komen dat 
er bijna een revolutie uitbrak, want 
al was deze opstand niet gelukt, de 
armoede en werkloosheid waren nog 
steeds niet opgelost ! Zodoende kon 
Troelstra blijven rekenen op (nieuwe) 
aanhangers. Op het internet kunt 

hierover nog veel meer lezen, zelfs de toespraak van 
Troelsta kan men beluisteren.

De brief aan koningin Wilhelmina met het 
eerbiedige verzoek om erkenning van de 
vereniging ‘De Benthuizensche burgerwacht’.
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In het boek Canon van Benthuizen, Hazerswoude 
en Koudekerk aan de Rijn, lezen we onder de titel 
‘Als ’t moet: 21 jaar dorpsbescherming’, dat er in het 
eerste kwartaal van 1919 burgerwachten werden 
opgericht. De oproep die uitging werd toegelicht 
met de mededeling dat je 
ouder dan 30 jaar moest 
zijn (dit i.v.m. oproep 
voor de dienstplicht) of 
ongeoefend. En zo kwam 
de burgerwacht ook in 
Benthuizen. Er is een brief 
bij de oude documenten 
gevonden die het verzoek 
om oprichten van de 
burgerwacht beschrijft. 
(Op de eerste zaterdag van 
de maand kunt u altijd in 
de oudheidkamer vragen 
stellen aan de werkgroep 
genealogie, die u veel 
over de geschiedenis van 
Benthuizen kan laten zien 
wat betreft documenten 
en ook veel van uw vragen 
beantwoorden.)

In die brief schrijven Maarten Leune, Leen Paul, 
Marcus Pos en Gerrit Mets dat zij met verschuldigde 
eerbied vragen Hare Majesteit hun vereniging 
te erkennen. In hele mooie zinnen met een 
prachtig zwierig handschrift is de brief opgesteld 

en op de 6e februari 1919 verzonden. 
In de Nederlandse Staatscourant van 
12 mei 1919 wordt onder nummer 1636, 
de ‘Benthuizensche Burgerwacht’ als 
vereniging erkend. De burgemeester 
was meestal erevoorzitter en er werden 
bestuursleden en commandanten 
aangesteld. Er werd geoefend in het oude 
veilinggebouw in de kikkerbuurt, het 
huidige Beelaertspark. Ik neem - gezien de 
vele andere documenten - aan, dat oefenen 
en vergaderen geen onaangenaam gebeuren 
was. Er zijn rekeningen van D. Qualm, 
kleermaker en barbier, dat er 50 sigaren 
zijn geleverd voor ƒ 2,- en F. Brouwer, 
kruidenier, verhuurde 40 glaasjes voor 
40 cent en leverde daarbij 6 flessen wijn van 
ƒ 1,25 per stuk en daar kostten de 50 sigaren 
ƒ 2,70. Jac. Vis, de rijwielhandelaar, 
repareerde een gaslantaarn voor ƒ 1,15 en in 
1928 werd er een heleboel geld uitgegeven 

De burgerwachten van Kring Rijnland, o.a. komende uit Benthuizen, houden rond 1920 een schietoefening te Katwijk aan Zee.
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aan timmerman J. & L. van Noort, want die sturen 
een rekening van ƒ 383,- ! Zo’n rekening kwam 
wel minder voor dan een levering van sigaren en 
flessen wijn! Veel van die rekeningen zijn bewaard 
gebleven, zoals bijvoorbeeld die van het vervoeren 
van zware kisten met patronen. De vrachtbrieven 
geven aan dat die helemaal uit Zaandam werden 
opgehaald. Een document opgesteld in 1995 door 
G.C. Diephout, vertelt over de gang van zaken van 
de burgerwacht in Benthuizen in de tijd dat hij daar 
aan deelnam. Hij schrijft: “De burgerwacht is een 
instelling van gewapende burgers, belast met het 
handhaven van de orde en wetten”. Diephout wordt 
lid van de burgerwacht in 1928. Ook al was hij pas 
16 jaar oud, toch mocht hij meedoen. Wekelijks 
waren er schietoefeningen in het Veilinggebouw. 
We schoten met KSO Kamer-Schiet-Oefeningen. 
Dat was een levensgroot militair geweer, waarvan 
het magazijn verkleind was en waarmee je kleine 
kogeltjes (4 mm) schoot over een afstand van 8 à 
10 meter. Er werd op kaarten geschoten. Jaarlijks 
werden er schietoefeningen gehouden op de 
schietbanen in Katwijk. Kring ‘Rijnland’ van de 
burgerwachten. Dan werd er met scherp geschoten 

over een lengte van 100 meter. De burgerwachten 
van Leiderdorp, Rijnsburg en Wassenaar, die 
regelmatig op de baan oefenden, wonnen altijd de 
prijzen, maar in 1936 of ’37 was er zó goed geoefend 
dat één van onze leden de beker won, die tot grote 
vreugde mee naar Benthuizen ging. Diephout 
vertelt ook over een landelijke burgerwachtdag in 
Ypenburg. De toenmalige Minister van Defensie was 
daarbij aanwezig. De Minister verklaarde tegenover 
een krant dat deze dag voor hem een openbaring 
was, omdat er zoveel deelnemende en gemotiveerde 
manschappen waren en omdat het publiek zo’n 
grote belangstelling getoond had. Diephout was in 
die tijd commandant van de plaatselijke afdeling 
van de burgerwacht. Er is nog een lijst met namen 
uit die tijd van leden van de burgerwacht. Ruim 
50 mannen namen maar liefst deel aan deze 
organisatie, gezien het kleine aantal burgers was dat 
best veel. De laatste actie van de burgerwacht was 
waarschijnlijk het bezetten van de toegangswegen, 
toen de Duitsers in 1940 ons land binnenvielen. 
Diephout vermeldt dat de burgerwacht kort daarna 
is opgeheven, hij weet niet door wie, op Nederlands 
of Duits gezag. In de Canon staat vermeld dat dit op 
gezag van de Duitsers was.

Ledenlijst uit eind dertiger jaren van de vorige eeuw.



Ieder lid kreeg ƒ 2,50 (men 
kreeg 62,5 cent per kwartaal 
en met wat sigaren en andere 
kosten kom je ongeveer op dit 
bedrag uit).

Burgerwacht anno 2017 in 
de wijken van ons dorp. Je 
komt nu bordjes tegen: buurt-
preventie d.m.v. watsapp!
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De heer Tuinenburg is voor de Turfjes op zoek 
gegaan of er over de burgerwacht in Benthuizen 
nog meer te vinden is in kranten en archieven. 
Hij kwam ook niet verder dan enkele kranten-
berichten in het Leids Dagblad en dan betrof 
het meestal uitslagen van de gehouden schiet-
wedstrijden. Verder heeft hij in een Leids Dagblad 
een verslag gevonden van een jaarvergadering. 
Daar wordt onder andere melding gemaakt van 
de jaarlijkse inkomsten. De gemeente Benthuizen 
verleende ƒ 50,- subsidie en van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken ontvingen zij ƒ 120,-. 
Of ze dit laatste bedrag moesten gaan halen bij 
het ministerie of dat de bode van Binnenlandse 
Zaken dat netjes bracht wordt er niet bij vermeld.
(Schrijver: ik zou dat best eens willen weten, want de 
acceptgirokaart was er nog niet, en internetbankieren, 
dàt bestond toen nog helemaal niet.)
De heer Tuinenburg rekent met behulp van dit 
bedrag uit, dat er gemiddeld 50 leden bij de 
burgerwacht werkzaam waren. 

Ieder lid kreeg ƒ 2,50 (men 
kreeg 62,5 cent per kwartaal 
en met wat sigaren en andere 
kosten kom je ongeveer op dit 
bedrag uit).

Burgerwacht anno 2017 in 
de wijken van ons dorp. Je 
komt nu bordjes tegen: buurt-
preventie d.m.v. watsapp!


