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IN MEMORIAM                 PIET BROUWER

Dinsdag 30 mei 2017 kregen wij het droeve bericht 
dat Piet Brouwer was overleden. In de eerste plaats 
voor zijn vrouw Annie een vreselijk gebeuren en niet 
minder voor zijn kinderen en kleinkinderen. Ook al 
had haar man en hun vader en opa inmiddels een 
hoge leeftijd bereikt, hij was altijd bezig, had overal 
interesse in en als dan plotseling het leven is eindigt is 
dat eerst niet te bevatten.

Ook voor ons Historische Vereniging is het niet te 
bevatten dat hij niet meer naar de Oudheidkamer 
komt om gegevens bij te werken voor het archief.

Vanaf het begin dat de vereniging is gestart was zijn 
interesse groot voor alles wat er werd opgezet en 
ondernomen. Genealogie was zijn passie.

Toen de computer zijn intrede deed was hij één van 
de eersten die er zich in verdiepte hoe je gegevens 
met zo’n apparaat kon verwerken. Naar lezingen en 
beurzen met informatie over deze materie ging hij 
met grote regelmaat. De uren die hij heeft besteed aan 
het uitzoeken van juiste gegevens bij een bepaalde 
foto of dat de datum wel klopte bij een bepaald stukje 
informatie zijn niet te tellen.

Bescheiden nam hij zijn plaats voor de computer, 
deed zijn werk, genoot van zijn kopje koffie en als 
hij je lang genoeg meegemaakt had maakte hij een 
praatje met je. Een stille, bescheiden en erg betrokken 
man die bergen werk heeft verzet voor de vereniging.

Die lege plek daar op zaterdagmiddag voor de 
computer is voor ons vrijwilligers van de vereniging 
confronterend. Ons medeleven gaat uit naar zijn 
kinderen en kleinkinderen en in de eerste plaats 
zijn vrouw Annie. Wij hopen dat zij haar werk als 
vrijwilliger wil blijven voortzetten en wij met haar de 
herinneringen aan haar man mogen delen.
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Beste mensen van de Historische Kring Benthuizen 
en daarbuiten, want ik hoor regelmatig via via de 
Turfjes ook door anderen wordt gelezen. Daar zijn 
wij natuurlijk heel blij mee. (Lid worden kan ook 
altijd!!!!)
U hebt de nieuwe Turfjes weer in handen die met 
grote inzet van schrijvers, de fotobewerker, de 
vormgever en niet te vergeten de grote inzet van 
onze eindredacteur is samengesteld. Het is altijd 
weer spannend hoe het blad er uiteindelijk uit gaat 
zien. Soms denk je als redactie: hoe vullen we het 
volgende nummer met leuke artikelen, maar na 
verloop van tijd komen nieuwe ideeën boven en zo 
onstaat er langzaam maar zeker weer een nieuwe 
uitgave van de Benthuizer Turfjes. Deze keer kunt 
u een verhaal van Klaas Hageman lezen. Hij heeft 
gehoor gegeven aan de oproep, eens een verhaal 
in te sturen, dank daarvoor. Persoonlijk heb ik 
gesmuld van zijn opmerkingen en belevenissen in 
dit verhaal.

Volgend jaar hopen we het dertigjarig bestaan te 
vieren van de vereniging. Is er iemand die uit die 
begintijd een mooi, leuk, en/of een interessant 
verhaal kan vertellen? Meld het ons. Hebt u 
geen ambitie of mogelijkheid om het zelf (op) te 
schrijven: neem dan contact met ons op, dan doen 
wij dat voor u.

Het bestuur is - met vele vrijwilligers - ook steeds 
bezig om de vereniging te laten bruisen. We 
proberen telkens weer een mooie tentoonstelling te 
presenteren. Op monumentendag wordt een nieuwe 
tentoonstelling geopend die is ingericht door 
onze buren. Deze expositie zal de volgende titel 
krijgen: “Korenmolen de Haas, toen en nu”, met 
als extra vermelding: “er werd iets groots verricht”. 

Dit wordt zeker een interessante tentoonstelling. 
Monumentendag wordt als vanouds weer groots 
aangepakt. Het thema is dit jaar “boeren, burgers 
en buitenlui”. Er zullen deze dag oude tractoren 
worden geshowd die we kunnen we bekijken onder 
het genot van heuse draaiorgelmuziek. En natuurlijk 
staat ook de tent, waar we gezellig een kopje koffi e 
kunnen drinken, er ook weer. Na je bezoek kan je 
natuurlijk niet met lege handen thuiskomen, dus 
even langs de kraam of de Winkel van Sinkel! Op 
zo’n dag zijn er altijd bijzondere aanbiedingen. Hebt 
u de Benthuizer Turfjes al geproefd? Wanneer je ze 
koopt, koop er meteen genoeg. Ze zijn namelijk zeer 
snel op, je kan er niet van afblijven…
In het najaar hopen we weer een ledenavond te 
houden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle 
gang.

In dit stukje wil ik niet alleen bij de verhalen 
van deze Turfjes stilstaan. Er staat twee maal 
een ‘in memoriam’ in deze Turfjes. De heer Piet 
Brouwer en mevrouw Annie Bregman zijn in de 
afgelopen periode overleden. Zij waren altijd zeer 
actief binnen de vereniging. De heer Brouwer tot 
het laatste moment van zijn leven. En mevrouw 
Bregman heeft zich, zolang haar gezondheid het 
toe liet, voor de HKB ingezet. Wij zijn hen dankbaar 
voor het vele werk dat ze hebben verricht en 
wensen hun familie veel sterkte. In het bijzonder 
mevrouw Annie Brouwer, die zo plotseling haar 
man moest missen.

Beste mensen, ik wens u met deze Turfjes weer 
veel leesplezier, breng eens een bezoekje aan de 
Winkel van Sinkel of de Oudheidkamer. Iedere 
zaterdagmiddag staan er vrijwilligers klaar om u 
van dienst te zijn.

Van de Redactie en het Bestuur
Marjolijn van der Haven - Verweij

9 september

20172017

Agenda 2017
9 september - Open Monumentendag 
Opening tentoonstelling: ‘Korenmolen de Haas
Toen en Nu’ door de oud-voorzitter van de 
Stichting Korenmolen de Haas de heer G. Schaap 
om 11.00 uur.

20 oktober - Ledenavond met na de pauze 
spreekster Mevr. Sophie Oosterwijk 
(kunsthistorica), Graven in het verleden: dood, 
begraven en gedenken door de eeuwen heen.

16 december - Kerstinloop

Nieuwe lid
Mevr. Esther Sybranda uit Benthuizen.
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Door Marjolijn van de Haven-Verweij

Een eerste indruk van Benthuizen is een echt 
‘agrarisch dorp’. In zo’n dorp verwacht je dat 
iedereen gewoon naar de boer ging om melk etc. 
te halen. Door velen werd dat ook gedaan, maar in 
die jaren waren er toch wel inwoners die totaal geen  
binding hadden met het boerenleven en dus waren 
aangewezen op de zuivelhandelaren. Winkeliers 
kon je het niet te noemen, want niemand had toen 

nog een winkel waar je een mooi stukje kaas kon 
uitzoeken en af laten snijden of een lekkere soort vla 
mocht uitkiezen.  
Dat laatste was in die tijd sowieso niet mogelijk 
omdat het nog niet werd verhandeld. Men was 
dus aangewezen op de melk- of kaasboer. Soms 
kwam er ook een boterboer met zijn handel langs 
de mensen. De één kwam regelmatiger aan de deur 
dan de ander, het was maar net wat je verkocht, 
melk is nu eenmaal vaker nodig dan kaas.

De zuivelhandel in Benthuizen
Boter, kaas, eieren of melk. Bij wie en waar kochten de Benthuizenaren zo’n 40/50 jaar of nog 
langer geleden deze producten?

IN MEMORIAM       ANTJE MARIA ADRIANA BREGMAN – METS
Annie is overleden op 27 juli 2017

Zij was een begrip voor de vereniging. Bij de eerste activiteiten van de vereniging was zij actief. 
Met grote voortvarendheid heeft zij zich ingezet bij allerlei activiteiten.
In het begin was daar nog meer werk aan dan nu. De vereniging had nog geen eigen ruimte dus 
als er iets tentoongesteld werd dan was dat in een gehuurde of een beschikbaar gestelde ruimte. 
Annie was vol ijver om te helpen met inrichten.
Ze maakte studie over hoe een historische vereniging zich moest presenteren. Vooral kleding 
had haar interesse. Om het allemaal een gezicht te geven heeft zij ‘historische’ kleding 
nagemaakt om deze te dragen bij gelegenheden waarbij de HKB aanwezig was.
Dankzij haar hebben wij nu nog steeds een zeer ijverige vrijwilliger die alles doet wat betreft 
presentaties van foto’s. Het was namelijk zo dat in het begin ook op de avonden die de HKB 
verzorgde dia’s werden getoond met allerlei onderwerpen over Benthuizen. Om dat een beetje 
goed te laten verlopen werd de hulp van haar neef Miel ingeschakeld en die deed dat wel voor 
tante Annie. Hij kreeg hierdoor ook meer en meer interesse voor wat zich in Benthuizen had 
afgespeeld en de families die er gewoond hadden en nog woonden. Nog is de interesse van Miel 
groot. We genieten ieder jaar weer van zijn presentatie op koningsdag of andere momenten.
Annie heeft zich ingezet totdat haar leeftijd ging meespelen en dat het allemaal een beetje te 
veel werd. Maar nog altijd bleef ze intens meeleven. Ging je haar iets vragen, dan kreeg je een 
duidelijk antwoord. Ze zocht alles op, niets was haar te veel. Ook niet toen we haar vroegen, om 
bij het twintigjarig bestaan van de Oudheidkamer, nog een keer op te treden. Zij heeft haar jurk 
weer aangetrokken, haar muts opgezet en is gekomen. Na het feestelijk doorknippen van een 
lint en een rondrit op een paardenbrik bleef ze nog lange tijd met vele bezoekers praten.
Haar kinderen en kleinkinderen hadden de eerste plaats in haar leven maar ik denk dat op 
nummer twee toch de Historische Kring stond. We koesteren mooie herinneringen aan haar.
Wij hebben ook een zichtbaar aandenken want we hebben haar kleding met bijbehorende 
sieraden, haar plakboeken, fotoboeken en nog een aantal voorwerpen uit haar nalatenschap 
gekregen. Onze dank aan haar kinderen is hiervoor groot.
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Leen van Leeuwen, boter- en kaasboer
Een van die boter/kaasboeren was L. van Leeuwen. 
Dochter Petra Bollaart vertelt over de tijd dat vader 
(en moeder) hard werkten om hun handel aan de 
man te brengen. Vader Van Leeuwen was een echte 
Benthuizenaar, geboren op 6 maart 1912 en na zijn 
lagere schooltijd ging hij meteen aan het werk. 
Niet meteen een eigen handel drijven omdat hij 
daarvoor toen nog te jong en onervaren was. Toen 
hij zijn rijbewijs had gehaald duurde het niet lang 
voor hij de weg op ging om zijn waren te verkopen. 
Lachend vertelt Petra hoe haar vader zijn rijbewijs 
had gehaald. Hij reed in een auto met naast zich 
de burgemeester en na een rondje dorp zei de 
burgemeester: “in orde,” en hij had zijn rijbewijs. 
Rijscholen? Het woord bestond toen nog niet eens. 
Je leerde zelf een auto te besturen door te oefenen 
in de auto van vader, een ander 
familielid of vriend. Dacht je, 
nu lukt het wel, dan meldde je 
dat bij de burgemeester. Hij kon 
blijkbaar beoordelen of je kon 
rijden of niet. Leen tufte al ver 
voor de oorlog met zijn auto naar 
de steden rondom Benthuizen 
om zijn handel te slijten. Hij was 
dol op autorijden en ook heel 
zuinig op zijn auto. ’s Morgens 
reed hij in het begin langzaam, 
want de motor moest eerst goed 
op temperatuur zijn voordat het 
gaspedaal wat verder ingetrapt 
kon worden.

Moeder Van Leeuwen kwam uit 
Zoetermeer, toen nog Segwaart 
geheten. Na de oorlog zijn zij op 
19 september 1945 getrouwd. Nadat 
ze 6 jaar hadden ingewoond bij 
tante Pie van der Spek-Van Leeuwen 
gingen zij aan de Dorpsstraat/hoek 
van der Eijkstraat wonen. Boterboer 
Maarten van Leeuwen was namelijk 
vertrokken naar Amsterdam om 
aldaar een melkzaak te beginnen. 
Dat huis aan de Dorpsstraat had 
als voordeel dat er al een speciale 
kelder (put) was om de zuivel-
producten koel te houden.
’s Morgens laadde vader zijn auto 
vol met kaas, boter en ook wel 
eieren en ging op pad. Zijn handel 
sleet hij voornamelijk in Delft, 
Den Haag, Leiden en Zoetermeer. 
Moeder verkocht de producten 
vanuit huis. Kwam je iets kopen 
en je had tijd dan was de koffie bij 
de prijs inbegrepen. Petra vertelt 
dat er bijna altijd wel een klant in 
de keuken zat om na of voor de 
aankoop even een kopje koffie te 
drinken en daarbij natuurlijk de 
nodige nieuwtjes uit te wisselen. 
Hierdoor waren ze in huize Van 
Leeuwen prima op de hoogte van 
wat er zoal gaande was in het dorp. 

Mevrouw Van Leeuwen met buurmeisjes 
Greet Vermeulen en Lina Bolkenbaas in het 
zonnetje, zittend op de ‘put’.

Op de middelste foto tante Pie.

Onder: in dit huis bracht boterboer Leen 
zijn jeugd door. Op de foto is schuin achter 
de woning de wagenmakerij te zien.
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Verder zorgde vader voor 
het verdere nieuws uit de 
omstreken. Aan openings- en 
sluitingstijden was met toen 
niet gebonden. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat kon 
men gewoon voor kaas, boter 
of eieren binnen komen lopen. 
Toen Petra en haar zus Coby 
oud genoeg waren om kaas 
en andere artikelen te dragen 
moesten ze ’s morgens 
meehelpen de auto vol te laden 
en wanneer vader ’s avonds 
thuis kwam, moesten de 
restanten eruit gehaald worden 
om naar de put gebracht te 
worden, vertelt Petra.
De put was een grote kelder 
die onder het erf was gebouwd 
achter het huis. De producten gingen in een 
‘gewone’ auto. Een koelwagen was niet in beeld. 
‘s Zomers was dat niet altijd even gemakkelijk, want 
kaas heeft, net als mensen, de gewoonte bij warm 
weer te gaan zweten. “Een echt probleem was het 
niet,” zegt Petra, “want dat hoorde gewoon bij die 
tijd. Geen enkele klant maakte daar een opmerking 
over. Maar thuis werd het wel koel bewaard.” 
Die put (kelder) was groot genoeg om planken aan 
de muur te maken waar alles op kon staan. Moeder 
zorgde ervoor dat alles schoon bleef. “Er werd wat 
afgewerkt”, zegt Petra, “want moeder was streng 
voor zichzelf alles moest brandschoon zijn. Een 
hele opgave in de 
herfst en winter, 
want dan waren 
de schoenen niet 
altijd even schoon 
van degenen die 
de kelder inliepen. 
Zeker wanneer er 
nieuwe kaas werd 
gebracht; de heren 
die de bestelling 
brachten keken echt 
niet of hun schoenen 
wel goed schoon 
waren. Met de 
handel aan huis, het 
schoonhouden van 
alles had moeder het 
behoorlijk druk. Het 
was dan ook gewoon 
dat je meehielp, 
vertelt Petra ons.

Vader was echt altijd op weg. 
Zes dagen in de week ging 
hij op pad. In de vakantietijd 
was dat voor zijn dochters best 
leuk, want dan mochten ze af 
en toe een dag mee. Leuk om 
de bestellingen bij de klanten 
helemaal boven in een flat te 
brengen en vaak kregen ze 
een snoepje van de mensen 
waar ze kwamen. Vooral bij 
mooi weer nam vader de tijd 
om met hen de meegebrachte 
boterhammen in een park op te 
eten. Een feest… zo hebben zij 
dat ervaren.
Toen zij wat ouder werden 
gingen ze wel op vakantie. Zij 
hadden een auto dus vader reed 
iedereen naar de vakantieplek. 

Aan die tijd heeft zij fijne herinneringen.
Vader heeft heel lang zijn werk als kaasboer 
gedaan, ofschoon hij de pensioenleeftijd al jaren 
was gepasseerd. Maar omdat hij plezier had in zijn 
werk, ging hij er gewoon mee door. Wel werd er een 
vrije zaterdag ingevoerd en de andere werkdagen 
werden langzaamaan ingekort. Het werd wel 
moeilijker om de inkomsten op peil te houden want 
de concurrentie werd groot. De kruidenier ging ook 
kaas verkopen, men wilde uit meerdere soorten 
kunnen kiezen, want die deden hun intrede bij de 
winkels. En niet te vergeten de wens een onsje kaas 
in plakjes gesneden aan te leveren!

Vader is doorgegaan 
met zijn handel 
totdat het echt 
niet meer ging 
qua gezondheid 
en mobiliteit. Als 
laatste ging hij met 
een mandje op zijn 
fiets nog af en toe 
naar een klant in de 
buurt.
Vader en moeder 
hebben een druk, 
maar goed leven 
geleid. Altijd 
bezig zijn was heel 
gewoon in die tijd. 
Petra herinnert zich 
de tijd, totdat ze 
het huis uit ging, 
zondermeer als een 
goede en mooie tijd. 

Boven: de trouwfoto van het echtpaar Van Leeuwen-Sentel.

Hieronder: bij het vijftigjarig jubileum van het echtpaar,  
op de gevoelige plaat met burgemeester Keijzer en zijn echtgenote.
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Melkboer Bram Qualm, 
een begrip in het dorp
Ook de melkboer was een begrip.  
Je melkkan of emmertje zette je bij de 
deur, de melkboer wist hoeveel hij 
hierin moest doen. Ik ben in gesprek 
geweest met Dien Qualm-Brouwer. 
Zij was getrouwd met Bram Qualm 
die lange tijd melkboer was in 
Benthuizen.
Zij vertelde dat haar man eerst bij 
melkboer Smink heeft gewerkt. Deze 
had zijn handel op de hoek van de 
Schoolstraat. Toen hij daar nog niet 
eens zo lang werkte, werd zijn baas 
de heer Smink ziek en overleed. Ja, 
goede raad was duur… hij waagde 
de stap en nam de handel over. 
Zo had hij al heel jong een eigen 
melkhandel.
Ook al had Bram het nog zo druk 
met zijn werk, er bleef toch nog tijd 
over om naar de meisjes te kijken 
en zo kwam Dien in zijn leven. Als 

dochter van een boomkweker wist ze wel van 
aanpakken en dat je niet om 5 uur klaar bent 
ondanks dat je misschien wel ’s morgens al om 
5 uur was begonnen.
Toen zij in 1957 met elkaar gingen trouwen, 
kochten zij een huis aan de Dorpsstraat nr. 29 
en vanaf dat moment dreven zij vandaaruit 
hun melkhandel. Er werd een schuur achter 
het huis gebouwd, want er kwamen eisen 
voor hun handel. Ze moesten bijvoorbeeld een 
goede koelcel hebben. Ik schrijf niet voor niets 
‘zij’ dreven daar hun handel, want de jonge 
mevrouw Qualm hielp heel hard mee en ging 
zelf op pad om melk te verkopen.
De zaken gingen best goed en daarom ging hij 
met een gemotoriseerd voertuig op pad (ook wel 
ijzeren hond genoemd) en zij met de bakfiets. 
Deze handel hebben ze samen zo’n 12,5 jaar 
gedreven en dat was niet altijd even makkelijk.
Als de zon niet te fel schijnt en de wind niet te 
hard blaast dan is er geen mooier bestaan dan 
melkboer zijn. Maar zo mooi was het niet altijd. 
Dien vertelde dat het op een dag zo mistig 
was dat ze aan de stem hoorde dat haar man 
langs kwam want zo kon hem niet zien. En 
dan de gladheid! Ze hebben de winter van ’63 
ook meegemaakt. Houdt de melk maar eens 
ontdooid, de bakfiets en de ijzeren hond waren 
open zodat alles wat je meenam makkelijk 

aan elkaar kon vriezen. Barre tijden, maar zegt ze 
laconiek, “je was niet de enige die het zwaar had”.

Bram Qualm in dienst bij melkboer J. Smink.

Op hun trouwdag in 1957 bracht het kersverse echtpaar Qualm-Brouwer  
een bezoekje aan de familie Smink.
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De kinderen die zij kregen hebben, 
zodra zij daartoe in staat waren, altijd 
meegeholpen. Vooral op zaterdag was 
dat fijn want dan deden de kinderen de 
bestellingen in de buurt.

Die bestellingen werden steeds uitgebreider. Het 
begon met melk en karnemelk, maar de yoghurt 
werd in Nederland ontdekt en maakte snel zijn 
opmars. Eerst één smaak maar dat werden er steeds 
meer. Over de vla en de slagroom nog maar niet 
gesproken.
Die uitbreiding van artikelen, die maar niet te 
stoppen leek, zinde vooral meneer Qualm niet erg. 

Iedere dag het gesjouw met de melkflessen (de 
verkoop van losse melk was al snel gestopt) en later 
de melkpakken werd het voor hem steeds minder 
aantrekkelijk.
De komst van een rijdende winkel in de regio zorgt 
voor het echtpaar voor een ommekeer in hun leven. 
Meer en meer trok het beroep hen waar de melk 
geproduceerd werd. Toen ze hun handel goed 
konden verkopen, hebben ze de knoop doorgehakt 
en een boerderij aan de Slootweg gekocht. Zij 
werden boer en boerin.
Soms misten ze het contact met de klanten want 
daar hadden ze vaak fijne gesprekken mee, maar 
hun nieuwe leven was ook goed. Door het dodelijke 
ongeluk van Bram Qualm heeft dat helaas niet lang 
mogen duren. 

Nu vele jaren later eindigt Dien Qualm haar 
verhaal: “Het was mooi maar zwaar en toch goed. 
Nu ben ik ook tevreden met mijn leven”.

Kruidenier Jan Verheul

Eerst op pad met de ‘ijzeren hond’ (foto rechts), maar
Bram ging al vroeg over op ‘elektrisch’ (onder).

Door Klaas Hageman

Na mijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, 
ben ik gaan werken bij Jan Verheul. Een welbekende 
kruidenier met zijn winkel in de Dorpsstraat. 
We schrijven 1966: het winkelpand had twee 
etalages met in het midden de winkeldeur. Alles wat 
in de winkel verkocht werd ging ‘over de toonbank’. 
Vlak naast de winkel was de kosterswoning van de 
Gereformeerde Gemeente. Toen was daar wonende 
koster Glasbergen. Winkel en woning stonden voor 

de kerk, deze was hierdoor niet te zien vanaf de 
Dorpsstraat. Het werken bij Verheul was zwaar. Op 
maandag werden voorraden bij de groothandels 
gehaald. Dit gebeurde met een Volkswagenbusje. 
Deze werd afgeladen, want de winkel liep goed 
zodat er elke week veel was aan te vullen. Bij de 
winkel werd het busje uitgeladen en dan moest alles 
via een trap (met uitgeholde treden door het vele 
lopen erop) naar boven worden gebracht. Dinsdag 
tot en met zaterdag moesten de boodschappen bij 
de klanten gebracht worden. 
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Eerst ging ik op pad met een mand vol bood-
schappen, de zgn. aanbiedingen; dan ging je van 
klant tot klant de boodschappen opschrijven in 
de zwarte boodschappenboekjes. In de mand was 
ook een trommel met snoepjes en daar mochten 
de kinderen altijd eentje uit pakken als ik de 
boodschappen kwam opschrijven. Werd er tijdens 
het opschrijven op koffie getrakteerd dan trakteerde 
ik een koekje wat in de aanbieding was.
Terug bij de winkel met een stapel boekjes kwam 
het volgende karwei: de bestellingen klaarmaken. 
Meestal werden deze de volgende dag bezorgd. 
De mand was dan gevuld met één of meerdere 
bestellingen, dat lag natuurlijk aan de grootte van 
de bestellingen, op de fiets naar de klant - of ook wel 
met het volkswagenbusje - zodat er een behoorlijk 
aantal klanten achter elkaar hun boodschappen 
kregen. Er hing een geldtas om mijn schouder en 
wanneer de boodschappen afgeleverd waren, dan 
rekende je af en het geld verdween in de tas. Ook 
in die tijd waren dat hele bedragen om mee over 
straat te gaan! Dat kon toen nog… Niet meer voor te 
stellen in 2017!
Jan Verheul had niet alleen een winkel in Benthuizen,
er kwam er een in Boskoop, Zoetermeer, Berkel en 
Rodenrijs en zelfs één in Utrecht, het werd al een 
soort keten. En dan ook nog kramen op de markt in 
Rijnsburg, Pijnacker en Zoetermeer.

Ik schrijf Jan Verheul, maar voor ons was het meneer 
Verheul, een ondernemer ‘pur sang’. De winkels 
waren niet alleen gevuld met kruidenierswaren, er 
was echt van alles te koop. Huishoudelijke artikelen 
serviezen, bestek, ja echt alles, ook speelgoed, 
kantoorartikelen en zelfs sieraden. Hij zou nooit 
tegen een klant zeggen: “dat verkopen wij niet”. Hij 
zocht net zolang totdat hij het gevraagde op de kop 
kon tikken, waar het ook vandaan moest komen 
deerde hem niet, hij zorgde ervoor!
Meneer Verheul typte zelf zijn folder met de 
wekelijkse aanbiedingen, dan stencilde hij deze, 
zodat ze royaal kon worden uitgedeeld. Ook had hij 
een zegelsysteem ingevoerd. Bij een bepaald bedrag 
kreeg je een zegel en had je een volle kaart, dan 
kreeg je een rijksdaalder (twee gulden en 50 cent). 
Ook waren er extra gratis zegels bij bepaalde 
aanbiedingen, wat het voor de klant aanlokkelijk 
maakte om extra te sparen en zo verhoogden zij de 
omzet van winkel Verheul.
Meneer Verheul had altijd originele ideeën waar een 
ander niet zomaar op kwam. Bekend bij vele oudere 
Benthuizenaren zijn bijvoorbeeld de aanbiedingen, 
bestaande uit ‘deukblikken’ met groente en fruit. 
Daarvoor struinde hij fabrieken af omdat daar wel 
eens een ongelukje bij de productie gebeurde. Die 
gehavende blikken kocht hij voor een habbekrats en 
ook de klant kreeg korting. 

De winkel van kruidenier Verheul in de Dorpsstraat.
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Hij ging tevens naar de havens in Rotterdam. Hier 
ging hij op verkenning om er achter te komen of 
er wel eens averij met scheepsladingen was, wat 
er dan mee gebeurde en of hij dan ook daar zijn 
slag kon slaan. En zo gebeurde het ook wel dat 
kraanmachinisten wel eens ‘per ongeluk’ een lading 
lieten stuiteren, wetende dat Verheul voor hen een 
biertje in de auto had.
Het ging ook wel eens fout met die aanbiedingen. 
Een keer was er een aanbieding met blikken 
doperwten met een enkel graankorreltje er in, helaas 
was de inhoud soms wel eens andersom: ‘graan met 
een enkel erwtje erin’.
Verder was er de stunt met héél goedkope blikken, 
bijna voor niets, maar deze blikken hadden geen 
etiket…! De blikken vlogen over de toonbank, want 
de meeste klanten wilden best wel een gokje wagen. 
De prijs was zo aantrekkelijk, wat het ook was, je 
was nooit bekocht. En dan de aanbieding met de 
blikken appelmoes. De blikken hadden een inhoud 
van 5 liter! Helaas gingen enkele blikken bij de klant 
in de kast of kelder gisten. Ze spatten uit elkaar met 
alle gevolgen van dien! Toch heb ik nooit gehoord 
dat een gedupeerde om schadevergoeding heeft 
gevraagd. Het zal vergoed zijn door een nieuw blik 
fruit of iets dergelijks.
Een ander product wat niet duur, maar wel erg 
lekker was, waren de zakken tutti frutti (gedroogde 
vruchten). Daarvoor kocht meneer Verheul dozen 
vol versuikerde pruimen, abrikozen en andere 
vruchten op. Deze werden gewassen en op 

zeven te drogen gelegd. Hierdoor waren er geen 
oneffenheden meer te zien. De klant kookte toch 
eerst het product voordat het werd gegeten. Er is 
nooit iemand ziek van geworden.

Nog een geval wat ik mij herinner is, dat er op een 
gegeven moment enkele honderden glazen potten 
bij de lege flessen lagen opgehoopt. Deze potten 
waren aanvankelijk statiegeldpotten geweest van 
een conservenfabriek die failliet was gegaan. Dit 
was natuurlijk een behoorlijke strop. Maar meneer 
Verheul ging naar de conservenfabriek Van der Pijl 
in Ter Aar om te kijken of hij tot zaken kon komen, 
dat had hij al eerder met hen gedaan. Na zijn bezoek 
moesten we de potten daarheen brengen tesamen 
met een flink aantal dozen rozijnen. Zij fabriceerden 
rozijnen op sap voor de winkel van Verheul, een 
ware delicatesse voor een redelijke prijs.

Boven: het zelfgemaakte zegelboekje en onder: Verheul was ook actief op de markt met z’n ‘deukblikken’.
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Familie Verheul bij de opening door de burgemeester 
van de eerste supermarkt in Benthuizen.

Rechts: een latere foto van de supermarkt.
Klantvriendelijk was hij zeker. Het gebeurde 
dikwijls dat als er een bestelling gebracht 
werd er nog iets vergeten was; dit werd 
gewoon later nog even gebracht. Of benzine 
toen geen geld kostte, maar daar werd niet 
naar gekeken. Een tevreden klant was het 
belangrijkste.
In de eerste jaren dat ik er werkte was er nog 
geen slijterij bij de winkel. Dat mocht toen 
niet. Nu is er wel een slijterij bij de winkel, 
mogelijk omdat er nu een aparte ingang is. 
Toch werden er wel flessen jenever, vieux of likeur 
verkocht. In de bestelboekjes mocht dat niet worden 
opgeschreven. In die tijd verkochten we veel ‘een 
paar klompen’! Daar is nooit iets van gezegd en er is 
ook nooit door een ‘echte’ slijter werk van gemaakt. 
Opnieuw een tevreden klant!!
Toen ik nog niet zolang bij Verheul werkte moest 
de winkel worden afgebroken. Er werd een nieuwe 
winkel gevestigd in de oude kleuterschool. Deze 
school stond naast de kerk van de Gereformeerde 
Gemeente en werd gekocht door Verheul. Een 
grootse verbouwing vond plaats want het ‘ambacht’ 
kruidenier werd ondertussen anders ingevuld. 
Heel modern voor die tijd, het werd namelijk 
een supermarkt. In 1967 was een supermarkt in 
Benthuizen ‘een spraakmakend gebeuren’.
De winkel was denk ik wel vier keer zo groot, er 
was een ruim pakhuis achter de winkel, voor zover 
ik mij herinner gevuld met stapels dozen.

Die stapels dozen 
hebben meneer Verheul 
wel parten gespeeld. Hij 
gunde zichzelf geen tijd 
om vanaf de bovenste 
doos te zoeken naar een 
product. Hij scheurde 
snel een onderste open 
om te kijken wat er in 
zat. Was het wat hij 
zocht dan trok hij het er 
gewoon onder vandaan. 
Vaak ging dat goed tot 
die ene keer. De boel 
ging aan het schuiven en 
hij bezeerde zijn knie zo 
erg dat de huisarts eraan 
te pas moest komen.  

De arts had maar één recept: ‘rust houden’. Dat 
was te veel van het goede voor een man die nooit 
vakantie nam. Hij belde daarom de arts, die de 
spelers van Fijenoord behandelde op en vroeg hoe 
hij dat deed als voetballers tegen hun knie waren 
geschopt. Deze arts had het echter te druk en 
verwees hem door naar de arts van Sparta, die hem 
liet komen en heeft hem behandeld. Met een naald 
haalde hij het vocht uit de knie. Na een paar dagen 
was hij weer boven jan en volop in de running.
Met plezier heb ik zo’n negen jaar bij Verheul en zijn 
zoon Koos gewerkt. Eerst in Benthuizen, daarna in 
Zoetermeer en vervolgens nog een paar jaar in Den 
Haag, waar Verheul in de Schilderswijk ook een 
winkel bezat.

In 1975 ben ik gestopt bij Verheul omdat ik zelf 
ondernemer werd. Ik ben een SRV wagen gaan 
beheren en had een melkwijk in Zoetermeer.



12  •  BENTHUIZER TURFJES  •  september 2017

Door Hans van der Does

Rond 1600 leefde er te Hillegersberg ene Dirk Thijsz. 
Die aldaar bouwman - dat is veehouder - was. Van 
zijn kleinzoon Willem Willemsz. Verheul is bekend 
dat hij naast veehouder ook vervener was. In het 
gebied rond Hillegersberg werd toen het land 
verveend waardoor de landerijen omgezet werden 
in meren, terwijl het opgebaggerde veen werd 
verwerkt tot turf. Hiermee was flink wat geld te 
verdienen, want turf was een welkome brandstof 
van het toen al dichtbevolkte Holland.
Vervenen had echter ook zo haar schaduwzijden. 
Met de ontstane plassen was toen weinig te 
beginnen. De belangrijkste activiteiten waren 
visvangst, het vangen van waterwild en rietsnijden. 
Dit zal ook de situatie in Gelderswoude geweest 
zijn. Voor de heden ten dage zo gewaardeerde 
natuurwaarden van dergelijke plassen - denk 
bijvoorbeeld aan de Nieuwkoopse Plassen - had 
men geen oog. De economie genereerde zo weinig 
meerwaarde dat vrijwel iedereen er hard aan moest 
trekken om een enigszins aanvaardbaar inkomen 
te verwerven. Veel armoede en weinig echte 
rijkdom. Zodoende was er voor een activiteit als de 
watersport geen economisch draagvlak aanwezig.
Aanvankelijk wist de familie Verheul zich financieel 
aardig te handhaven. Toen in 1736 - alweer een - 
Willem Verheul aangifte deed van het overlijden 
van zijn vrouw, moest hij drie gulden afdragen 

vanwege de belasting op het begraven. Ongeveer 
twintig procent van de toen in Holland wonende 
personen werd voor deze belasting aangeslagen. 
Willem behoorde dus tot de ‘gelukkigen’, die geacht 
werden genoeg te verdienen om iets te mogen 
bijdragen aan de belasting. Van zijn zoon - ook een 
Willem - geboren in 1717 (en overleden in 1780) is 
bekend dat hij rietsnijder was. Hij werd echter niet 
aangeslagen voor bovenstaande belasting.
Ondertussen kreeg de agrarische sector de 
financiële wind weer in de zeilen. Daardoor kwam 
er ook meer vraag naar landerijen. Voor het gewest 
Holland kwam daar nog bij dat de plasvorming 
een gevaar voor de veiligheid begon te vormen. De 
enorme watermassa’s waren namelijk nauwelijks 
meer te beheersen. In 1772 werd begonnen om het 
plassengebied tussen Hillegersberg, Bergschenhoek 
en Bleiswijk droog te maken. Hiervoor waren 
niet minder dan 27 watermolens nodig . Eén van 
de molenaars werd Willem Verheul (1744 -1810), 
een zoon van de eerder vermelde rietsnijder 
Willem Verheul. In hoeverre hij molenaarsbloed 
in de aderen had, weet ik niet. Tot 1914 zouden 
zijn nakomelingen het vak van molenaar blijven 
uitoefenen. In het laatste jaar werd in dit gebied 
de functie van de watermolens vervangen door 
elektrische bemaling.
Hoe de familie Verheul in onze contreien terecht 
is gekomen is niet duidelijk. In ieder geval was er 
veel werk in de pas drooggemaakte polders. Het in 
cultuur brengen van de landerijen was toen immers 
handwerk. Rokus Verheul - een broer van Willem - 
‘van Bergschenhoek’ liet vanaf 1772 zijn kinderen 
te Zoetermeer/Zegwaard dopen. Bij de ondertrouw 
van hun veel jongere broer Arij (1760-1835) wordt 
eveneens vermeld dat hij toen in Zoetermeer 
woonde. In 1804 blijkt dat Arij watermolenaar 
is op de ondermolen van de Drooggemaakte 
Gelderswoudsche Polder. Helaas gaan de geregelde 
archieven niet verder terug dan tot het jaar 1804, 
zodat het exacte jaar van zijn aanstelling niet meer 
te achterhalen valt. Arij en zijn vrouw lieten hun 
eerste kind in maart 1787 dopen in Leiderdorp. Uit 
niets blijkt dat het echtpaar toen al in Zoeterwoude 
woonde. Vanaf november 1788 lieten zij 
11 kinderen in de Zoeterwoudse dorpskerk dopen.  

Verheul
Een dynastie van watermolenaars

In de loop van de tijd hebben watermolenaars een essentiële rol gespeeld om ons land bewoonbaar 
te maken en te houden. Sommige families hebben generaties lang één of meer watermolenaars 
geleverd. Eén van deze families was de familie Verheul. 

De molen volop in gebruik rond 1900.
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De jaarrekening van weduwe Sara Roos aan het polderschap.

Het lijkt erop dat ergens in 1787 of 1788 Arij 
als watermolenaar aan de slag is gegaan. Hij is 
de stamvader van de watermolenaarsfamilie 
Verheul in onze omgeving. Zijn oudste zoon 
- met de voor deze familie voornaam Willem - 
werd watermolenaar op de benedenmolen van 
de Palensteinsche Polder onder Zegwaart. Hij 
zette de Palensteinsche familietak op poten. Na 
de Tweede Wereldoorlog werden twee van de 
drie toen afgeknotte molens nog bewoond door 
een Verheul. De laatste Verheul die in het vak 
werkzaam was, beëindigde hier in 1965/’66 als 
poldermachinist zijn werkzaamheden. 
Stamvader Arij zou op de ondermolen te 
Gelderswoude opgevolgd worden door zijn zoon 
Dirk (1803-1854). Uit twee huwelijken kreeg Dirk 
zeventien kinderen. Het leed ging aan de molen 
niet voorbij. Acht kinderen haalden de drie jaar 
niet terwijl drie andere kinderen overleden op 
de leeftijd van respectievelijk 5, 12 en 22 jaar. 
Het laatste kind werd vijf maanden na het 
overlijden van Dirk geboren. Vanaf nu wordt 
zijn achtergebleven weduwe - Sara - Roos als 
watermolenares vermeld. Dit is opvallend, want 
polderbesturen hadden liever geen vrouwen in 
deze functie. Vooral het kruien - het in de wind 
zetten - van de molen was zwaar werk. Ze zal 
hierbij geassisteerd zijn door haar zoon Pieter 
(1836 -1912) die bij het overlijden van zijn vader 
amper 18 jaar was. In de polderadministratie werd 
niet veel onderscheid gemaakt tussen moeder en 
zoon. Na het overlijden van moeder Sara in 1877 
werd zoon Pieter onbetwist de nieuwe molenaar.
De bovenmolen werd gerund door Hendrik van der 
Velden. Hij kon zijn naam niet schrijven en volstond 
met het zetten van een kruisje. Bijna een kwart 
eeuw heeft hij op de bovenmolen gefunctioneerd 
tot het tenslotte niet meer ging. Hij overleed in 
oktober 1871. In zijn plaats werd Jan Verheul 
(1851-1941) benoemd. Hij was de jongere broer 
van Pieter en zo’n twintig jaar oud. Blijkbaar was 
het polderbestuur met Pieter overeengekomen dat 
hij als oudere broer wel een oogje in het zeil zou 
houden. Beide watermolens werden nu bemand 
door de familie Verheul.
De functie van watermolenaar was een deeltijdbaan. 
Het traktement - men noemde dat maalloon - 
bedroeg in de Drooggemaakte Gelderswoudsche 
Polder 120 gulden per jaar. Te Bergschenhoek werd 
126 gulden uitbetaald terwijl de molenaars uit het 
nabijgelegen Palenstein 113 gulden per jaar kregen. 
De Palensteinse Polder had een aardige hoeveelheid 
land in eigen bezit. Elk jaar werd voor ettelijke 
honderden guldens huur van de drie molenaars 
ontvangen. Deze konden met dit land hun 

verdiensten aanvullen. Het lijkt erop dat een bedrag 
van rond de 120 gulden de gangbare norm voor het 
uit te betalen maalloon was.
Bovendien had men vrij wonen. Daaronder was te 
Gelderswoude ook begrepen dat het woongedeelte 
op de molen op gezette tijden op kosten van de 
polder opnieuw werd beschilderd en behangen. 
Het molenerf was vrij groot waardoor men in staat 
was te voorzien in de eigen behoefte aan groenten. 
Om het inkomen aan te vullen huurde Jan Verheul 
ook land waarop hij enige koeien hield. Op een 
foto uit rond 1900 is te zien dat er bij de molen 
een hooiberg en kleine stal stonden. Zodoende 
was men zelfvoorzienend wat betreft de zuivel en 
het vlees. De resterende tijd kon besteed worden 
om te werken bij boeren in de omgeving. Dat 
lukte goed in de zomer - de droge tijd waarin de 
molen niet veel in functie was - wanneer de boeren 
meestal handen tekort kwamen bij de hooibouw. 
Soms konden ook in opdracht van de polder 
werkzaamheden worden verricht, maar dit leverde 
gemiddeld nog geen 10 gulden per jaar op. 
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Veelal betrof dit het krozen van de boezem, het 
opknappen van de dijk van de boezem en het 
plukken van gras op de plaats waar de molenroeien 
lagen. Men hield duidelijk niet van rotzooi. Af 
en toe moest de ‘wurf’ - het molenerf - worden 
opgehoogd of een lantaarn ‘grippereerd’ worden. 
Een heel enkele keer namen de beide molenaars 
werk aan. Zoals in 1810 toen zij voor 75 gulden de 
boezem van de bovenmolen uitdiepten.
Bijna aan het einde van hun leven vertelden Jan 
Verheul en zijn vrouw Jacoba van der Sterre dat zij 
er goed van hadden kunnen eten. Hoewel zij het niet 
al te breed hebben gehad, konden zij hun kinderen 
goed grootbrengen en ook een vak laten leren.
Het leven op een watermolen had zo zijn 
bijzonderheden. Men woonde er vrij eenzaam 
en afgelegen. Eén van de weinige regelmatige 
bezoekers was de postbode. Onder het genot van 
één of meerdere koppen koffie werden het laatste 
nieuws en de roddels doorgenomen. Sommige 
molenaarsgezinnen waren dan ook bijzonder op de 
hoogte van wat er zoal speelde in de omgeving. Van 
de familie Verheul heb ik nimmer vernomen dat zij 
de postbode uithoorden om naar zo veel mogelijk te 
weten te komen. Jan en zijn vrouw konden zich wel 
de namen van de diverse postbodes herinneren die 
de molen in de loop van de tijd hadden aangedaan. 
Een ander facet was de bereikbaarheid van veel 
watermolens. Zo was de meest gangbare weg van 
de Gelderswoudse molens naar de ‘bewoonde’ 
wereld de kade langs de Benthuizer Vaart totdat 
de aan de zuidzijde van de Gelderswoudseweg 
gelegen Witte Brug werd bereikt. Bij nat weer was 
die kade bijzonder glibberig. Het gebeurde wel 
dat de molenaars tijdens de zondagse kerkgang 
hun klompen aanhielden tot men op een (in onze 
ogen even slecht) begaanbare grindweg was 
aangekomen. Daar trok men dan de schoenen 
aan. Veel kwalijker was het dat het aardedonker 
op de weg kon zijn als de maan verstek liet gaan. 
Zo verhaalde - de bij de oudere Zoeterwoudse 
lezers wel bekende - J.M. (Maus) Kraan, dat hij als 
jongeman, lopend Van Leiden naar Zoeterwoude 
een vrouw om hulp hoorde roepen. Zij was volledig 
in paniek omdat zij vanwege de intense duisternis 
de weg en de vaart niet meer kon onderscheiden. 
De heer Kraan vertelde toen hij rondkeek er slechts 
één enkel lichtje in de richting van Leiden te zien 
was. Dat was nog in een periode dat het zicht niet 
werd belemmerd door bebouwing of overvloedig 
boomgewas.
Niet verwonderlijk dat Bernardus van den Bosch, 
die Jannetje Verheul, één van de molenaarsdochters, 
het hof maakte, meermalen van zijn moeder 
de vermaning kreeg niet via de kade langs de 

Benthuizervaart naar de molen te lopen, maar via 
een omweg door de landerijen. Of het veel geholpen 
heeft liet hij met een glimlach in het midden.
De reeds vermelde Pieter Verheul - de oudere broer 
van Jan - kwam in 1912 te overlijden. Hij werd in 
zijn functie van watermolenaar op de ondermolen 
opgevolgd door zijn aangetrouwde neef Hermanus 
Hofman. Hofman was getrouwd met Sara Verheul, 
een dochter van Jan. Hun geluk duurde niet lang, 
want Hermanus kwam al in 1916 te overlijden. 
Sara bleef op de molen wonen en zal zich gesteund 
hebben geweten door haar vader en broers voor 
zover die nog op de bovenmolen woonden. Op 
1 januari 1918 werd in de plaats van weduwe 
Sara Hofman-Verheul, haar broer Koos Verheul 
benoemd tot nieuwe watermolenaar. In het archief 
van het polderbestuur vond ik een rekening die 
was ingediend door Joos Verheul. Koos had in 
1921 veertig uur voor de polder gewerkt en kreeg 
daarvoor 41 cent per uur. Dat was toentertijd niet 
eens slecht betaald. 
Vier jaar later kwam ook Koos te overlijden. Zijn 
weduwe, Elizabeth (Betje) van den Dool, keerde met 
haar twee kinderen terug naar haar geboorteplaats 
Benthuizen. In een periode waarin het sociale 
vangnet erg schraal was, begon zij een winkeltje en 
legde hiermee de grondslag voor een supermarkt 
in Benthuizen. Nu de Plus Supermarkt aan het W-A 
Plantsoen.
Broer Willem-Sebastiaan Verheul werd de volgende 
molenaar. Hij heeft tot zijn dood in 1929 deze 
functie uitgeoefend. In deze periode werd al volop 
gediscussieerd of men moest overgaan op een 
ander manier van bemaling. De benedenmolen 
zou dan eventueel buiten bedrijf gesteld kunnen 
worden. Men zal wel dankbaar geweest zijn, dat 
Willems weduwe, Gerritje Griffioen de honneurs 
bleef waarnemen. We kunnen aannemen dat zij 
het vak verstond. Zij was zelf namelijk ook een 
molenaarsdochter. Tot 1931 is zij het vak blijven 
uitoefenen. In dat jaar is zij voor de tweede keer 
getrouwd. Maar de situatie bleef zoals zij was. 
Blijkbaar is er een andere oplossing gezocht. Niet 
lang daarna begon de ombouw van windbemaling 
naar machinebemaling. Hierdoor verloor de 
benedenmolen haar functie. Deze molen is kort 
daarna ontmanteld en afgebroken.
Jan Verheul is vierenvijftig jaar molenaar geweest 
op de bovenmolen. Hoogtepunt zal ongetwijfeld 
die dag in 1921 zijn geweest. Op deze dag werd 
namelijk gevierd dat hij vijftig jaar in functie was.
Namens de ingelanden kreeg hij een gouden 
horloge aangeboden en bovendien werd de 
molen met vijftig vlaggen versierd. Een dergelijk 
vlagvertoon was in deze omgeving niet gebruikelijk.
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Veel zal er in die tussentijd niet zijn veranderd. 
Maar wel was door enkele aanpassingen het werk 
aan en op de molen gemakkelijker geworden. 
Ook het maalloon was intussen verhoogd. Op de 
poldervergadering van 27 mei 1918 was het jaarloon 
verhoogd van 120 naar 150 gulden. Een paar jaar 
later werd 175 gulden betaald. Een kleine vier 
jaar na zijn gouden jubileum diende Jan vanwege 
zijn leeftijd per 1 oktober 1925 zijn ontslag in. Dit 
zal een vreemde gewaarwording geweest zijn. 
Vrijwel niemand van de toen in Gelderswoude 
en omgeving levende personen kon zich de tijd 
herinneren dat iemand anders dan Jan Verheul de 
bovenmolen had bediend. Om hem niet met lege 
handen te laten vertrekken werd hem een pensioen 
van 150 gulden per jaar toegekend. Dit pensioen 
kwam geheel ten laste van de Polder omdat er geen 
pensioenverzekering was afgesloten. 
Van de twaalf kinderen van Jan en Jacoba 
- waarvan het oudste kind dood werd geboren - 
sprong zoon Dirk er het meest uit. Hij bouwde in 
Waddinxveen een bloeiend carrosseriebedrijf op 
dat in de crisisjaren aan meer dan 150 mensen werk 
verschafte. Dit bedrijf bestaat nu niet meer.
Er moest een nieuwe 
molenaar gevonden worden 
voor de bovenmolen. Dat 
werd een zekere J. van den 
Bos. Na vier jaar vertrok 
Van den Bos en werd er 
opnieuw een Verheul 
benoemd tot molenaar: 
Willem-Sebastiaan junior. 
Hij werd voor één jaar 
op proef benoemd. Maar 
tijdens een buitengewoon 
onstuimige dag in het najaar van 1930 brak de spil 
waardoor de molen buiten gebruik raakte. Omdat de 
bovenmolen nu stil lag kon ook de ondermolen niet 
draaien. Er kwamen verwijten dat het onderhoud 
van de molen was achtergebleven, terwijl een ander 
verwijt was dat de molen veel te snel draaide.
Willem-Sebastiaaan Verheul jr. was de laatste 
molenaar uit het geslacht Verheul. Na hem werd 
ook geen molenaar meer aangesteld maar een 
machinist. De heer F. Van Tol werd op 1 juni 1933 
benoemd als machinist. De bovenmolen was kort 
daarvoor onttakeld, afgeknot en omgebouwd. Van 
Tol bleef machinist tot de watermachine vanwege 
oorlogsomstandigheden buiten werking werd 
gesteld. De polder werd vanaf dat moment door de 
Benthuizer Noord- en Zuidpolder bemalen. Na het 
einde van de oorlog bleef deze situatie gehandhaafd 
en verloor de molen definitief haar functie inzake 
het waterbeheer.

De woonfunctie bleef nog enige 
tijd gehandhaafd. De afgeknotte 
molen werd bewoond door de 
familie Jan van den Bosch. Hij was 

een kleinzoon van Jan Verheul. Nadat dit gezin in 
Gelderswoude was gaan wonen is de molen niet meer 
voor permanente bewoning gebruikt. In 1982 brandde 
de molen uit en bleef er slechts een ruïne over.
Heden ten dage herinnert op deze plaats vrijwel 
niets meer aan de belangrijke functie die hier 
eens voor Gelderswoude werd vervuld. Alleen de 
landelijkheid is gebleven. Dit mag wel een wonder 
heten in de overvolle Randstad.

Bronnen:
Parenteel van Dirck Thijsz. (Tijs)(Verheul) per generatie.  
Deze is door Rokus Verheul op internet gepubliceerd.

Twee maal spanning in de G4 door B. Metselaar. 
Gepubliceerd in Nederlandse Historieen. (april 1987).

Archief van de Drooggemaakte Gelderswoudsche Polder 
(Hoogheemraadschap Rijnland).

De Leidsche Courant dd. Vrijdag 19 november 1937.

Na trouwe dieNst vaN 50 jaar  
als Gelderwoudsche moleNaar,  
staat te lezen onderaan de foto van de met 
50 vlaggen versierde molen.

De foto links toont de jubilaris, Jan Verheul 
en zijn vrouw, Jacoba van der Sterre.
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tochtjes en de samenwerking met hen was altijd heel 
plezierig. Maar op 16 augustus hebben we ons laatste 
reisje georganiseerd, deze keer naar Rotterdam. 
Zeven uur varen en wat was het weer gezellig. Een 
reisverslag, geschreven door door Riet Pos, volgt 
in de volgende Turfjes, Riet alvast hartelijk dank 
daarvoor. Ook Hannie de Ruiter bedankt, met je 
kwinkslag was je er altijd voor ons. 
Beste deelnemers, het ga u goed.

Ries en Adri Havenaar

Nu wij na 13 jaar stoppen met het organiseren van 
de uitjes van Zwerven door de Regio, willen wij 
alle deelnemers -er zijn er die al vanaf 2004 met ons 
mee gingen-, hartelijk danken voor het vertrouwen 
dat u ons schonk. We zijn echt overal geweest: 
onder andere naar de Synagoge in Leiden, naar 
Haastrecht, een kaas boerderij, naar de Biesbosch 
en slot Loevestein en naar nog veel meer leuke 
bestemmingen. De laatste acht jaar in samenwerking 
met Sonja en Hans Bosma van rederij Groene Hart 
Cruises Leiderdorp. Dat waren altijd hele leuke 

Ries en Adrie werden verrast met een mooi boeket bloemen na de laatste vaartocht, aangeboden door de kapitein en bemanning.


