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Historische Kring Benthuizen

Winkeliersters van Benthuizen (deel II)
De pest in Benthuizen
1866: Een rampjaar voor Benthuizen

In dit nummer:

Koren Mennen
Het binnenhalen van de oogst was een dankbaar werk. De bossen afgemaaide
en samengebonden graanhalmen  - de schoven of garven -  werden ‘opgehokt’
om sneller te drogen. Daarna werden ze naar de dorsplaats gebracht.

Bezoek de tentoonstelling ʻHet Dagelijks Broodʼ
(prent Stichting Meer-Historie J.A. Bax)



Ledenvergadering
Een korte terugblik op 24 maart 2000; 
25 stemgerechtigde leden zijn aanwezig en
herkiezen unaniem de voorzitter Jacques
Taal, die reglementair aftredend is. Voor Inge
van Eeden Petersman, die ook aftredend is
maar niet herkiesbaar, zijn geen kandidaten
gesteld. 
De samenstelling van het bestuur is nu: Lies
van Driel-Huurman, Joke Mets-Zevenhoven,
Marcus Pos, Jaques Taal en Wim Schilleman.
Er zijn twee vacatures.
De voorzitter deelt mede dat Inge van Eeden
Petersman benoemd is als collectiebeheerder
van Het Molenhuis. 
De jaarrekening 1999 en de begroting 2001
worden vastgesteld.

Nieuwe leden
In de laatste drie maanden werd een record
behaald in het aantal nieuwe HKB-leden, 
24 in totaal. Hoe meer leden, hoe meer
kracht voor het behoud van de historie! 
Hartelijk welkom, met hun familie aan:
H. Best, M. van Beveren, A.C. Bremmer, A.M.
te Brugge, H.H. Grootveld, T.P. den Hartog,
W. Huizer, R. Kooistra, J. van der Kruk, 
P. van Mil, F.J. van Reeuwijk, H. Riesebos, 
A. Rubrech, J.O. van Schravendijk, A. Sloof,
J. Sluiter, D. Stam, R. Visser, A.P. de Vrij,
J.A.M. de Wit en P. van Wijk uit Benthuizen;
J. Laban uit Hazerswoude, W. Mets en 
J.W. Poeliejoe uit Zoetermeer.
Wij maken u er op attent, dat vorige edities
(voor zover voorradig), nabesteld kunnen
worden. Ook is er een bewaarband te koop
voor de prijs van ƒ18,-. 
Info: telefoonnummer 079 331 00 67.

Oproep
Joke Mets van de Werkgroep Historie,
afdeling archieven, ontvangt graag
jaargangen van ‘Carillonklanken’ en oude
familieberichten, zoals geboorte kaartjes,
trouwkaarten, rouwbrieven en anderen, van
inwoners en oud-inwoners van Benthuizen.

Tentoonstellingen
- Op 26 augustus 2000 wordt de

tentoonstelling ‘Het dagelijks brood’
afgesloten met ‘bouwkoeken’ eten. Een
onderdeel van de tentoonstelling gaat
over de ‘korenbouw’en als de oogst
binnen is, bakt(e) de boerin pannenkoeken,
soms ook wel wafels, en was er wat te
drinken. De gastvrouwen van Het
Molenhuis nemen die taak over en
nodigen u allen uit mee te komen eten.

- Monumentendag 2000 is op zaterdag 
9 september en dan staat er een nieuwe
tentoonstelling op de molenhuiszolder;
‘NATUUR’lijk textiel, in het kader van
Textiel 2000, waar veel musea aandacht
aan besteden. Zoals gebruikelijk wordt op
die dag ook weer een proeverij gehouden.

Agenda
Het Molenhuis is geopend op zaterdagen
van 13.30 - 17.00 uur; 
- de eerste zaterdag van de maand

inloopmiddag genealogie
- 26 augustus 2000 ‘Bouwkoeken eten’
- 9 september 2000 Monumentendag

(In de vakantiemaanden zijn er geen 
crea-demonstraties op de derde zaterdag
van de maand).
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Bestuursmededelingen

Colofon

Uitgave van Historische Kring Benthuizen (HKB)
Postbus 33 – 2730 AA Benthuizen
Rekening Postbank nr. 21 26 549.
Statuten vastgelegd in notariële akte op 22 december 1988.
Inschrijvingsnummer verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Leiden V-447628.
Openingstijden Oudheidkamer (Molenhuis): zaterdag van
13.30 uur tot 17.00 uur.

Samenstelling en redactie
Werkgroep Benthuizer Turfjes
De Maïskolf 6 – 2731 GZ Benthuizen

Verschijning
Dit blad, ʻBenthuizer Turfjesʼ verschijnt viermaal per jaar.

Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal fl. 22,50 per jaar.

Voor dit blad is een bewaarband te koop voor de prijs
van fl.18,00.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Op 2 december 1895 werd in de gemeente
Zegwaard, bij Jacob van den Dool en
Adriana Johanna de Graaff een dochter
geboren. Ze kreeg de naam Elisabeth. Betje
groeide voorspoedig op samen met 4 broers
en 3 zussen. Ze woonde in de gemeente
Zegwaart, aan de Zegwaartseweg 158. 
Nu Zoetermeer.
Het ouderlijk huis van Betje staat er nog!
Ondanks het feit dat de familie Van den Dool
in de gemeente Zegwaart woonde, waren ze
helemaal gericht op Benthuizen. De kinderen
gingen er naar school. En ‘s zondags  liepen
de kinderen en ouders naar het, toen nog
houten, schuurkerkje van de Gereformeerde
Gemeente.

Op 21 november 1916, Betje was toen bijna
21 jaar, kreeg ze een brief van Jacobus Verheul.
Jacobus woonde met zijn ouders op de
‘Bovenmolen’. Deze molen stond  bij het
Noord-Aa. Ook hij kerkte in het kleine
houten kerkje van de Gereformeerde
Gemeente en waarschijnlijk dwaalden zijn
ogen, in die tijd, weleens naar Betje. Hij
vraagt namelijk in die bewuste brief aan
‘Geliefde Betje’ of zij verkering  met hem wil.
Als zij dit verzoek positief  beantwoordt
zullen ze elkaar op zondag na de kerkdienst
ontmoeten.
Deze ontmoeting  naast de kerk verloopt
voor beiden positief. Jacobus en Betje krijgen
verkering. Na anderhalf jaar trouwt het
verloofde stel en wel op 16 mei 1916.

Het pasgetrouwde paar gaat wonen op
de ‘Ondermolen’ bij het Noord-Aa.
Jacobus is namelijk watermolenaar. Hij
zorgt goed voor zijn vrouw, hij probeert
namelijk een goede boterham te
verdienen door naast het werk aan en
rond de molen, nog allerlei andere
werkzaamheden te verrichten. Hij doet
polder werk voor het polderbestuur. De
grond die rondom de molen ligt, wordt
zodanig bewerkt dat de opbrengst
geveild kan worden en de jonge
Jacobus verhuurt zich aan diverse
boeren in de omgeving. Onder andere 

aan boer Vreeburg. Daar verdient hij per uur
ƒ 0,40 ( ja, veertig! cent).
Ook Betje heeft het druk, het gezin  wordt
namelijk verblijd met de geboorte van een
zoon, Jan, op 8 juni 1919 en een dochter,
Adriana Johanna (Janie) op 15 november 1920.

Dan komen er donkere tijden in het jonge
gezin Verheul. Jacobus wordt ziek en
overlijdt in juli 1922. Slechts 27 jaar oud.
Betje blijft achter met twee jonge kinderen. In
augustus van datzelfde jaar vindt er nog een
droeve gebeurtenis plaats in het gezinnetje.
Betje verwachtte een baby, deze wordt echter
doodgeboren. Daarom wordt bij de Gebr.
Gräper een ‘kinderkistje’ besteld, voor de
somma van ‘zes gulden 25’.

Ondanks alle verdriet moest de molen toch
draaien. Dat was voor een vrouw niet te
doen. De molen werd namelijk nog met de
hand bediend. Daarom kwam iedere dag een
zwager helpen. Dat was Johannes Leune. Hij
was met Sara Verheul getrouwd en woonde
op een boerderij in Gelderswoude.
Iedere morgen ging hij dan via de weilanden
naar de ‘Ondermolen’ om zijn schoonzus te
helpen met het bedienen van de molen.
Dit kon zo echter niet blijven, daarom
vertrok Betje van de molen en verhuisde
naar familie in Veur. Ruim twee jaar heeft ze
daar gewoond.

Winkeliersters van Benthuizen (deel II)
In de vorige aflevering van  de ‘Benthuizer Turfjes’  kon u lezen hoe de winkel van Pos aan
‘De Hoek’ is begonnen. Het was echter niet de enige winkelierster in Benthuizen. 
Wie kende niet de winkel van Betje van den Dool, weduwe van Jac. Verheul?
Haar winkel stond midden in het dorp, voor de kerk van de Gereformeerde Gemeente.



Toch begon Benthuizen weer te trekken. Ze
had gehoord, dat Cornelis van den Dool een
wagenmakerij was begonnen aan de Dorps -
straat. Dat betekende dat het gebouwtje voor
de kerk leeg kwam te staan. Het houten
kerkje was ondertussen vervangen door een
stenen gebouw.
Toen vroeg Betje aan de kerkenraad of zij dat
pand kon huren. De kerkenraad verhuurde
het gebouw aan haar, zodat zij hier een
winkel kon beginnen. Ze had er meteen een
woning bij en kon op deze manier in haar
onderhoud voorzien.
Op 14 oktober 1925 kocht zij de
winkelinventaris en overige goederen van
Jac. Van den Dool voor het bedrag van
ƒ 2.108,96.

Naast de winkel probeerde ze ook op andere
manieren de kost te verdienen. Zo was ze
onder meer ook Baker in het dorp.
Daarnaast verhuurde zij de achterkamer,
meestal aan een schoolmeester. Jaren later is
dochter Janie nog met een schoolmeester die
‘in de kost lag’ getrouwd. Die schoolmeester
was meester P.W. Hartog.

Al deze werkzaamheden kon ze niet alleen
af daarom werd er omgezien naar een
huishoudster. Dat werd Neeltje Bogaards.
Die had het er goed naar de zin. Ze bleef
totdat ze trouwde met Jacob Spijker. Het
bijzondere was dat Neeltje ook op een molen
ging wonen evenals Betje toen ze trouwde.
Neeltje had er niet zo'n zin in. Ze vond de
molen zo afgelegen en hoopte dat ze er niet
te lang zou wonen. Dat is echter niet
uitgekomen. Ook toen de molen niet meer in
bedrijf was, is ze er blijven wonen.

Nu Neeltje weg was, moest er naar een
andere hulp worden omgezien. Misschien
heeft de schoolmeester Betje wel een tip
gegeven, welke meisjes er van school
kwamen. In ieder geval werd aan Bertha de
Ruiter gevraagd of zij zin had om te komen
werken. Het huis schoonhouden, wassen en
natuurlijk de winkel.
Bertha, nu mw. Bakker - de Ruiter, vertelde
dat ze veertien jaar was toen ze ging werken
bij Betje van den Dool. Ze had de acht klassen
van de lagere school bij meester Van Os
doorlopen, toen ze gevraagd werd om te
komen werken. Vooral in de winkel helpen
vond ze erg leuk.

Betje van den Dool

Het waren lange dagen voor Bertha. Van
’s morgens half zeven tot ’s avonds acht uur.
En op zaterdag zelfs tot tien uur! Zo van
school aan het werk viel niet altijd mee.
Bertha vertelde dat ze in het begin ’s avonds
vaak met Jan en Janie verstoppertje speelde
achter de winkel, ‘ach, je was zelf nog een
kind’.
Ook Jan hielp zijn moeder zo veel mogelijk.
Als hij uit school kwam, kreeg hij een rieten
mand mee met allerlei artikelen uit de
winkel. Hiermee ging hij dan langs de deur.
Jan was toen waarschijnlijk een jaar of tien.
Bertha herinnerde zich nog, dat haar moeder
eens een reep chocolade kocht van Jan Verheul
toen zij ziek was.
‘Dat was in die tijd heel bijzonder, wie kreeg
er nu zomaar chocola!’

De dagen bij weduwe Verheul werden niet in
ledigheid doorgebracht. Op maandag moest
Bertha wassen. Daar was je toen de hele dag
wel mee bezig. De kachel opstoken in de
schuur achter de winkel en daarna kon je
beginnen.
Gelukkig was het op de maandag niet druk
in de winkel. Alle vrouwen in Benthuizen
stonden dan achter de tobbe. 
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Op woensdag moest de weegschaal worden
gepoetst.  Terwijl op vrijdagmiddag de
boekjes werden klaargemaakt. 
De bestellingen hiervoor haalde Betje zelf bij
de klanten. Bertha maakte alles klaar. Waarna
alles weer bezorgd moest worden. 
Op zaterdag hielp Teun van den Dool zijn
zuster. Hij bracht dan alle boodschappen weg.
Zaterdag was natuurlijk toch al de drukste
dag van de week. Alle boodschappen voor
de zondag werden dan in huis gehaald. Tot
10 uur ‘s avonds kon je dan terecht. Het
waren altijd dezelfde mensen, die op het
laatste ogenblik nog binnenkwamen. Bertha
wist nu nog de naam van de laatste klant en
zelfs de boodschap: “Een ons boterham worst!”
De “schoonmaak” was ieder jaar weer een
heel gedoe. Ieder jaar, tijdens de paas vakantie,
moest alles weer blinkend schoon worden. 

En de hele winkel moest leeg, anders kon er
niet gewerkt worden. Dus alle bakken met
erwten en bonen werden leeggestort in
zakken en alles geboend. Tussendoor
moesten de klanten geholpen worden. Alle
spullen werden opgeslagen in de kamer van
de meester. Die was tijdens de vakantie toch
afwezig, zodat er wat extra ruimte was.
Ook werd er zelf bessensap gemaakt. De
bessen kwamen aan in kistjes en werden
door Betje en Bertha gekookt en uitgeknepen
tot sap. Daarna werd het sap in flessen
gedaan en verkocht. Zo ging het ook met de
bonen. Die werden namelijk ‘ingemaakt’
verkocht. Dat was meestal in de vakantietijd.
Dat kwam dan goed uit. Iedereen die
beschikbaar was, ook de logés, werden aan
het bonen afhalen gezet. Wie klaar was met
zijn portie kreeg van Betje een cent om te
versnoepen.

Het was altijd gezellig in huis en winkel
‘Verheul-Van Doole’. Naast de twee kinderen
Verheul waren er ook vaak allerlei neefjes en
nichtjes te logeren. Het huis stond voor
iedereen open, aldus Bertha.
Toen Jan ouder werd, nam hij zijn moeder
steeds meer werk uit handen. Dat betekende
niet dat Betje uit ging rusten. Ze was een
echte zakenvrouw en de winkel floreerde
goed. In 1938 werd naar een ontwerp van Jan
de winkel aangepast aan de eisen van die tijd.
Deze verbouwing werd uitgevoerd door de
fa. Van Noort. Ook begon Jan een jaar of wat
later een fabriekje van levensmiddelen -
vervangende producten. 

Bertha de Ruiter en Sjaan van den Dool 

Dat betekende dat er extra personeel moest
komen. Jan ging vragen of zijn nichtje Janie
van den Dool wilde komen werken. Dat
wilde ze wel en op veertien jarige leeftijd
kwam ook Janie bij het bedrijf.
Moeder Betje stelde voor om Janie ‘Sjaan‘ te
noemen, zodat er niet telkens verwarring
zou optreden tussen dochter ‘Janie’ en
nichtje ‘Janie’. En zo is Janie van den Dool
altijd Sjaan Snoep-van den Dool gebleven.
Bertha ontfermde zich over de toen nog
jonge Sjaan. Want Jan wilde graag dat ze ook
in de fabriek kwam werken. Maar daar stak
Bertha een stokje voor. “Ze is nog veel te
jong, Sjaan blijft bij mij en je moeder in de
winkel”.

Eind 1945 kreeg moeder Betje een
herseninfarct. Ze kon daarna niet meer
praten en werd verzorgd door haar dochter
en schoonzoon, aan de Zegwaartseweg. Daar
is ze ook gestorven op 51 jarige leeftijd. Aan
het leven van een belangrijke winkelierster in
Benthuizen kwam een einde.

Anneke Bregman-de Groot

Met dank aan: 
dhr. Jac. Verheul
mw. B. Bakker - de Ruiter en 
mw. A. Snoep-van den Dool.



De ziekte wordt op de mens overgedragen
door de beet van bepaalde vlooiensoorten,
die zieke ratten parasiteren en bij hun dood
op mensen overgaan. Als de ziekte over -
gedragen is, breidt deze zich snel uit door
direct of indirect contact, vooral als de
besmetting in de longen gelokaliseerd is.
Pestbesmetting veroorzaakt een ernstig
ziektebeeld, gekenmerkt door hoge koorts,
vergiftigingsverschijnselen, ontstekingen van
lymfe- en bloedvaten, waardoor bloedingen
in de weefsels ontstaan, waarbij na korte tijd
soms onvermijdelijk de dood intrad.

Er zijn drie soorten ziektevormen: de
zogenaamde builenpest, met bulten op de
lymfeklieren, de zware bloederige long -
ontsteking en die met algemene uitzaaiïngen
en aantasting van de bloedvaten. De pest -
bacillen zijn zeer gevoelig voor een bepaalde
antibiotica, waardoor tegenwoordig totale
genezing mogelijk is. Maar vooral de
preventieve maatregelen zoals de verdelging
van ratten en vlooien zorgen ervoor dat er
geen grote epidemieën meer voorkomen.
Alleen in enkele arme landen in Azië, Afrika
en Zuid-Amerika komen nog pestepidemieën
voor. De pest is afkomstig uit Azië en teisterde
Europa tussen de 6de en 14e eeuw. Rond
1348 was er een grote epidemie in Europa
die via Italië veel mensen in Europa velde.
En sinds die tijd kwam de pest voor met
grote en kleine golven. In de 15e en 16e eeuw
krijgt men een beter beeld van de sterfte -
cijfers, omdat men in die tijd gebeurtenissen
ging optekenen in kerkboeken en vele van
deze boeken bewaard zijn gebleven. We
moeten rekening houden met het feit dat ten
tijde van abnormaal grote sterfte onder -
registratie van het aantal doden kon optreden.
Ook werden alleen de mensen die begrafenis-
rechten hadden betaald opgetekend.

Omstreeks 1655 heerste er in Leiden en
omgeving een grote pestepidemie. Men kan
zich voorstellen dat in de grote steden door

handelaars, soldaten en allerlei bezoekers
ziektes als de pest snel een besmetting en een
uitbreiding van de ziekte teweegbracht.
Vooral in de arme wijken waar de hygiëne ver
te zoeken was, vond de pest zijn slachtoffers.
Vanaf halverwege het jaar begon het sterfte -
cijfer in Zoeterwoude te rijzen en in november
van hetzelfde jaar in Benthuizen. Bij de telling
t.b.v. het “hooftgelt” in 1623 telde men in
Benthuizen 603, in Benthorn 126 en in
Hoogeveen 39, in totaal 768 hoofden. Uit de
rekening van de kerkmeesters van deze drie
ambachten en aanpalende streken, lopende
van 13 december 1655 tot 31 december 1656,
staan maar liefst 208 begravenen geregistreerd.

De ziekte treft niet alleen arme, maar ook
rijke mensen. De besmetting is gevaarlijk en
bijna niet te ontkomen. Toch komen meer
jongeren en kinderen te overlijden dan
ouderen. Waarom? Mogelijk hadden laatst -
genoemden in het algemeen meer weerstand
opgebouwd tegen de vele infectieziekten die
onze voorouders zo vaak teisterden. Wie in
die tijd de volwassenheid bereikte, mag zonder
meer tot de sterksten worden gerekend.

Men was er in die tijd ook sterk van
overtuigd, dat de toorn Gods over hen
neergedaald was en velen bekeerden zich en
zochten de veiligheid en troost van de kerk.
Ook armen konden in deze zware tijden
terecht bij deze groeiende gemeenschap. Als
men zich geen raad meer wist, werd
bijvoorbeeld hun huishuur betaald, of kreeg
men een doodskist om een geliefd familielid
in te begraven.

Anderen probeerden op alle mogelijke
wijzen hun familieleden te redden door het
toepassen van allerlei geneesmethoden zoals:
aderlaten; het doorsnijden van de bulten die
ingesmeerd werden met uien en mosterd;
maar ook  het toedienen van allerlei drankjes,
poeders en pillen, om de ziekte uit te zweten
of uit te drijven via een laxeermiddel. 
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De pest in Benthuizen
De pest, ook wel de Zwarte Dood genoemd, greep meer dan zeshonderd jaar geleden om
zich heen en wij zullen nooit precies weten hoeveel mensen stierven en evenmin wat er nu
precies in de afzonderlijke dorpen, steden of landen gebeurde. Maar het is niet zo moeilijk de
gevoelens van de mensen toen te begrijpen en mee te leven met een kind, dat op maandag
zijn vader verloren heeft en op dinsdag zijn moeder. Het is makkelijk begrip op te brengen
voor diegenen die ervoor trachtten te vluchten en bewondering te hebben voor hen die
bleven en probeerden de stervenden bij te staan.
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Niet iedereen stierf; er was 20 tot 40% kans
op genezing.
Na een pestepidemie was de schaarste in een
dorp als Benthuizen groot. De landelijke
prijsstijgingen maakten het voor de kleine
gemeenschappen, zoals de onze, erg moeilijk
om het hoofd boven water te houden, wat
ook de mensen deed wegtrekken naar
omliggende dorpen, steden en streken.
Vreemd genoeg komt de pest sinds 1665 in
het westen van Europa niet meer voor.
Gelukkig maar.

Genealogie in Benthuizen en de pest

Voor Benthuizen is 1656 een rampjaar: bijna
een kwart van de bevolking sterft aan een
vreselijke, besmettelijke ziekte: Er sterven er
208 (geregistreerd). Het moet voor sommige
gezinnen een jaar van veel verdriet, armoede
en verschrikking geweest zijn.

Bij voorbeeld voor de familie Keyser; als
eerste in een lange rij wordt op 13 december
1655 begraven: “een kind van Neeltgen
Jansdr. Keyser”, zij wordt begraven in de
kerk boven bij het koor. Dat wil zeggen dat
het gezin Keyser nog niet zo arm was. Als je
arm was werd je in “de Hof” begraven,
buiten. Ook werd verschil gemaakt met het
luiden van de klokken:  voor de betere
gesitueerden werden beyde klokken geluid,
of de grote “clock” en verder met de kleine.
Dan op 18 december van hetzelfde jaar: kind
van Aryaentge Jans, wed. Cornelis Keyser, zij
wordt beneden in de kerk begraven en de
grote klok wordt geluid. Vervolgens op 
27 december wordt de oudste dochter van de
wed. Cornelis Jansz. Keyser begraven en op
24 januari  1656 Corn. Willemsz Keyser, of dit
een kind of een volwassene is wordt niet
vermeld.
Maertgen Dircxs Keyser, huysvrou van
Cornelis Gillisx. den Haen, de timmerman
van het dorp, wordt op 12 augustus
begraven, haar man staat ook in deze lijst op
27 augustus. Op 3 oktober: “een kint van
Leendert Dircsz Keyser” en op 21 oktober
“outste dochter van Leendert Dircsz. Keyser”
zij wordt als enige van deze familie op het
koor begraven en 24 oktober nog een “kint
van Leendert Dircxsz. Keyser”. 
En als laatste Leendert Dircxsz. Keyser zelf.
Hij wordt op 17 december 1656 begraven,
maar misschien is hij wel van verdriet
gestorven.

De overledenen, welke niet in de kerk
werden begraven maar in “de Hof”, werden
ook vaak bij elkaar begraven, zoals op 12
oktober 1956: twee kinderen van Maerten
Claesz. Hoogeveen en op 15 oktober
“Maerten Claesz. Hoogeveen met sijn
huysvrou en een kint” !!
Veel kinderen worden niet bij naam genoemd
en heel veel werden er begraven in “de Hof”
die geen achternaam hebben maar worden
genoemd naar hun vader zoals: begraven: 
18 en 22 januari 1656: kint van Gillis Pietersz.
en 14 maart, een dochter van Pieter Gillisz..

In het boek van de diaconie van de
Hervormde gemeente, alhier, staat het jaar
1656 vol met vermeldingen van giften aan
mensen die het nodig hadden. Veel meer dan
andere jaren. In oktober 1656 wordt voor
iemand, er staat geen naam bij, een
“lyckekist” betaald.
Maar het mocht niet zo zijn dat rijken
gespaard werden. In februari staat een
melding dat voor een arme weduwe met
veel kinderen de “huyshuyer” werd betaald
aan Mr. Pieter de Raet. Deze zelfde Mr. Pieter
de Raet wordt op 20 april 1656 met “sijn
dochter Stijntge Pieters” boven in de kerk
begraven, en “beyde clocken” worden
geluid.
Ook de uurwerkmaker op ons dorp Mr.
Cornelis van der Vorst wordt op 25 augustus
begraven.

Bij vrouwen en kinderen wordt vaak geen
naam gemeld, er staat: “huysvrou van” of
weduwe van en dan de mansnaam voluit en
bij kinderen alleen “kint van” of “soontge” of
“dochterke” van.

Als plaats van de teraardebestelling komen
4 categorieën voor: “op ´t Choor”, “bove de
zijtdeure”, “beneden de zijtdeure” (blijkbaar
had  de kerk  een o f meer zijdeuren halverwege
het schip, de beter gesitueerden lieten zich er
“boven”, dus meer naar ´t koor, de wat
minderen “beneden” begraven) en ten slotte de
mindere man: deze verdween in “het
kerckhoff”, vaak  afgekort tot de “hof”.
Dit standsverschil ziet men ook  bij het luiden
van de k lokken. In de kerkrekening komen
voor de categorieën met “beyde clocken”, de”
groote Clock” en simpelweg “de cleyne Clock”.



Dat we hier met een epidemie te maken
hadden blijkt wel uit het gezin Van Iperen. In
het boek “begravene” van de kerkmeesters
staat vermeld in 1656 met de datum 29 Julij:
“Neeltge Joosten, de huysvrouw van jonge
Jan van Iperen”, 7 Augusti : kind van jonge
Jan van Iperen; op 10 Augusti jonge Jan
Jansz. van Iperen en nog een “soontge van
de selve van Iperen” de elfde “een kint van
de verss. (voorschreven: JM) Van Iperen” en
op 15 augustus staat gemeld: “het leste kint
van de verss. Van Iperen”.

Als je de totale lijst van begravenen in dat
jaar leest en je weet dat dit een kwart van de
totale bevolking betreft, dan wordt je stil en
ben je blij dat tegenwoordig de hygiëne beter

is en deze ziekten door antibiotica en andere
medicijnen nu beter onder controle gehouden
kan worden.

Joke Mets

Bronnen:
1. encyclopedie Het Spectrum 1973
2. De Zwarte Dood door D. Turner uitgave 1979
3. Ons Voorgeslacht 1975 nr. 243, geschreven

door P.J.M. de Baar, waarin de verwerking van
een kerkrekening uit 1656, welke berust in het
Gemeente Archief Leiden inv. nr. 7542

4. De Gave Gods, De pest in Holland vanaf de
late Middeleeuwen door Leo Noordergraaf en
Gerrit Valk, uitgave 1988
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Fotowerkgroep Historische Kring Benthuizen
Wij zijn nog op zoek naar verschillende schoolfoto´s. Op dit moment zijn wij een verzameling
aan het samenstellen van ieder jaar een klasse- of schoolfoto. In 1914 is de lagere school
uitgesplitst in: school met de bijbel en openbare school. Soms ging de hele school
gezamenlijk op de foto. Ook zaten er meerdere klassen bij elkaar.
De volgende foto uit het prille begin van de 20e eeuw is het bekijken meer dan waard.
Ziet u soms nog bekenden?

044. Schoolfoto uit 1908
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Bij wet van 29 juni 1851 werden gemeenten
verplicht jaarlijks een uitvoerig en
beredeneerd verslag uit te brengen over de
toestand in hun gemeente. Volgens een vast
patroon, ingedeeld in dertien hoofdstukken,
moest iedere gemeente in ons land allerlei
vragen over de gang van zaken in hun
gemeente beantwoorden. Het oudste
exemplaar over Benthuizen dat wij in het
archief vonden gaat over het jaar 1866.
Precies het jaar waarin Gerrit van der Bijl uit
Koudekerk aan de Rijn zich in Benthuizen
vestigde als broodbakker en winkelier. In het
vorige Turfje ging het over Gerrit en zijn
nazaten. Deze keer willen we aan de hand
van het genoemde verslag aangeven dat het
een weinig florissante toestand was waarin
hij zijn nieuwe woonplaats aantrof. Er was
armoede en ziekte onder de bevolking,
ziekte onder het vee, slechte opbrengsten en
lage prijzen in de akkerbouw. 
(De gedeelten uit het verslag die in dit stuk
letterlijk zijn overgenomen, staan vet
afgedrukt).

Merkwaardig dat er in de notulen met geen
woord gerept wordt over de desolate
toestand waarin het dorp verkeerde.
Ongetwijfeld kwam het wel ter sprake maar
was het geen agendapunt. De gemeenteraad
was gekozen door slechts 40 stemgerechtigde
kiezers. In die tijd mochten alleen mannelijke
personen die aangeslagen werden voor de
belasting hun stem uitbrengen.Voor de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer
waren die regels zwaarder dan voor de
gemeenteraad, want daarvoor kwamen
slechts 27 inwoners in aanmerking. 
Het dagelijks bestuur van de gemeente
bestond uit burgemeester W.G.D. Murraij,
deze was tevens gemeentesecretaris, en de
wethouders J.J. Lekkerkerk en W. van Driel.
De burgemeester had een jaarsalaris van 440
gulden. De beide wethouders kregen een
vergoeding van 16 gulden. 
In juli vertrok de heer Murraij naar Pernis
om daar burgemeester te worden.
Ongetwijfeld een promotie, Pernis telde ruim
twee en een half maal zoveel inwoners als
Benthuizen. In zijn plaats kwam de heer P.C.
Stoop. Wethouder Lekkerkerk overleed in de
loop van het jaar en werd opgevolgd door
Japhet van der Knijff.

Gemeenteontvanger was A. Huurman, voor
dat baantje werd 105 gulden betaald. Ook hij
stierf in 1866, waarna de secretaris van de
gemeenten Zoetermeer en Zegwaart C.L.J. Bos
die functie tijdelijk waarnam. Deze heer Bos
was van 1883 - 1903 burgemeester van
Benthuizen.
De concierge, Marinus de Ruiter,  tevens
bode en veldwachter, incasseerde jaarlijks
178 gulden.
Er was ook nog een nachtwacht, dat baantje
bracht 105 gulden op.
Het hoofd van de openbare school (de enige
school in Benthuizen) J.H. Houbolt verdiende
verhoudingsgewijs veel, zijn baan leverde
600 gulden op, maar hij stond er wel alleen
voor om les te geven aan ongeveer 
70 kinderen tussen 6 en 12 jaar. Hij was ook
nog klokluider, daarvoor kreeg hij ieder jaar
28 gulden uitbetaald.

Benthuizen telde 655 inwoners op 1 januari
1866, 329 mannen en 326 vrouwen. In de
loop van het jaar kwamen er door geboorte
30 en door vestiging 71 personen bij. Er
vertrokken 55 personen en het aantal
sterfgevallen was 56 zodat aan het eind van
het jaar de bevolking met 10 personen was
afgenomen. Het aantal sterfgevallen was
extreem hoog als gevolg van een cholera
epidemie in de maanden juni en juli, er
stierven ook enkele mensen aan typhus.

1866: Een rampjaar voor Benthuizen



Het verslag zegt hierover: 
De heerschende ziekten gedurende het jaar,
welke op de sterfte der bevolking en haren
gezondheids toestand nadeelig hebben
gewerkt, bestonden in de volgende: Cholera-
Asiatiau en Typhus waarvan echter vele
personen  herstelde.
De buitengewone sterfte door die ziekten
veroorzaakt, bedraagt: Door Cholera 
37 personen, Door Typhus 2 id.
Of wethouder Lekkerkerk en ontvanger
Huurman hiervan ook slachtoffer waren
staat niet vermeld.

Onder het hoofdstuk ‘Medische en
Gemeente-Policie’ staat vermeld, dat de
maatregelen genomen ter bevordering van
den gezondheidstoestand en ter voorkoming
en genezing van ziekten zich bepaalden tot:
Zuiverhouden van Slooten en Vaarten,
toezicht houden op het ledigen van
Beerputten en het wegruimen van
mestvaalten. Veel Chloorkalk werd in Junij
en Julij op de begraafplaats verschillende
andere plaatsen en in enkele woningen tot
zuivering gebruikt.

Hoofdstuk 10 gaat over het armwezen:
De toestand der armen kan in het algemeen
ongunstig genoemd worden. Dat dezelve in
het afgelopen jaar nog minder was dan in
vorige jaren. Vooruitgang bestaat hier niet.
De achteruitgang is een gevolg van de
duurte der eerste levensbehoefte. Ook werkt
de minderen welvaart der boeren stand
ongunstig voor hen. 10 huisgezinnen en 4
afzonderlijk levende personen werden door
het Burgerlijk Armbestuur gedurende het
geheele jaar onafgebroken ondersteund.
8 huisgezinnen en 2 afzonderlijk levende
personen tijdelijk. Het getal in de Gemeente
Armlastigen gedurende het jaar elders
ondersteund of verpleegd, bedroeg: 12.

De aangewende middelen, zoo gewone als
buitengewone, tot leniging en vermindering
der armoede, inzonderheid door onderwijs
en werkverschaffing, bestonden in: Het
kosteloos verstrekken van onderwijs
waardoor men Langzamerhand gunstig tot
vermindering van de armoede te werken.

In 1867 komt er een avondschool die bezocht
wordt door 17 mannelijke en 9 vrouwelijke
leerlingen. Als motivatie voor het geven van
avondonderwijs staat het volgende:

Door het geven van kosteloos onderwijs en
vermeerdering van de gelegenheid tot
bijwoning van hetzelve door het houden van
avondschool hoopt men onder de
arbeidende klasse gunstig te werken.
Wie dat avondonderwijs ging geven staat
niet vermeld, mogelijk ook de heer Houbolt.
Een aanwijzing daarvoor zou kunnen zijn
dat zijn salaris in dat jaar met 30 gulden
werd verhoogd.

De geneeskundige dienst voor de armen is
geregeld als volgt:
Zij wordt waargenomen door den hier
gevestigden Geneesheer. De hiervoor
toegekende belooning bedraagt: Volgens het
voor armen bestemde tarief.

Over de Landbouw en veeteelt staat  in
hoofdstuk 11 het volgende: 
Ten aanzien van den algemeenen toestand.
De toestand van den landbouw en van de
landbouwer was hier in 1866 in het algemeen
minder gunstig. De daartoe voornamelijk
aanleiding gevende redenen zijn de
volgende: Veel nat weder kort voor en
gedurende den oogsttijd waardoor sommige
gewassen te vroeg andere te laat werden
binnengehaald waardoor meestal kleur en
hoedanigheid verminderden. Een tal van
muizen die zelfs de weilanden niet
verschoonden en gewassen die door de
regen langer buitenbleven onberekenbare
schade toebrachten. Bij het dorschen bleek
ook een deel van het in de bergen geborgen
gewas hun prooi geworden te zijn, want vrij
algemeen was de buiteneig der bergen zoo
goed als schoon uitgegeten hetwelk op één
vierde á één vijfde geschat werd. Ook het vrij
hevig heerschen van Veetyphus bragt het
zijne bij.

Ziekten:
a. der gewassen.... De ziekte in de

aardappelen vertoonde zich even als in
vorige jaren hier meer daar minder schade
veroorzakende.

b. van het vee....… Bestond in typhus
waaraan 134 leden, 71 stierven, werden
afgemaakt 11 en hersteld 52 stuks
runderen.

Vervolgens wordt aangegeven welke
gewassen er werden geteeld en hoe de
opbrengst daarvan was.
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De opbrengst moest worden aangegeven in
mudden, ponden, stuks of geldswaarde in
guldens. In totaal ging het over 644 bunder,
als volgt beteeld: (opbrengst per bunder)

110 bunder Tarwe, à 17 mud
3 bunder Spelt à 50 mud

18 bunder Rogge à 18 mud
22 bunder Wintergerst à 22 mud

100 bunder Zomergerst à 15 mud
147 bunder Haver à 26 mud
50 bunder Boonen à 17 mud
2 bunder Erwten à 8 mud

30 bunder Aardappelen à 100 mud
80 bunder Koolzaad à 15 mud
2 bunder Wikken à 6000 ponden 

per bunder, als groenvoeder gemaaid
80 bunder Klaver opbrengst niet

aangegeven, met 3 stuks vee op 
2 bunders beweid

(Een bunder is een hectare; een mud een
hectoliter; een nederlands pond is een kilo)
Van tarwe gaat er 80 kilo in een mud en van
aardappels 70 kilo. De opbrengst in 1866 van
tarwe was dus 1360 kilo en van aardappels
7000 kilo per hectare.

De meeste boeren, waarschijnlijk alle,
hadden een gemengd bedrijf, dus zowel
akkerbouw als veeteelt. Het verslag geeft
helaas niet aan hoeveel bunder grasland er
was en ook de melkopbrengst wordt niet
genoemd. Over het vee wordt meegedeeld:
De toestand van den Veestapel was bij enkele
Veehouders door vermelde ziekte zeer
ongunstig, bij hen die vrij bleven
daarentegen bijzonder gematigd zoo door
gezondheid als opbrengst.

Het aantal dekhengsten bedroeg: Geene
dat der veulenmerrien 7
veulens en werkpaarden 263
ezels en muilezels Geene
springstieren 27
melkkoeijen en melkvaarzen 330
kalveren en pinken 85
dat van het mestvee en trekossen 10
schapen 719
houders van schaapskudden Geene
geiten en bokken 13
varkens 196

De gezondheidstoestand en de 
opbrengst van 1 kalkoen, 908 hoenders 
en 130 eenden was goed.

Over de gemeente-politie wordt nog als
algemene opmerking meegedeeld:
Dat zij geregeld en vrij goed is waargenomen
terwijl de Veldwachter M. de Ruiter bij de
uitvoering der voorschriften omtrent den
veetyphus steeds bijzondere ijver heeft
betoond.

Het jaar daarop was de gezondheid van de
bevolking weer op peil, maar de landbouw
en veeteelt waren nog niet uit de problemen
zo is in het verslag over 1867 te lezen.
Landbouw:
De toestand van den Landbouw en de
landbouwers hoewel in vergelijking van het
vorige jaar iets gunstiger kan slechts
middelmatig genoemd worden. Tegenspoed
werd veroorzaakt door den bijzonder
hoogen waterstand in de polders waardoor
wintergewassen veel leden. Ook bragten de
in 1866 zoo talrijke muizen in het gezaai der
wintergewassen reeds terstond schade
teweeg. Later in het jaar gaven echter de
hoogere graanprijzen velen, ruime
vergoeding.
Veeteelt:
Waar veetyphus heerschte zeer ongunstig en
bij de overige veehouders middelmatig zoo
wat de gezondheid als opbrengst aangaat.

In 1867 komen er maatregelen voor het
keuren van vee. Veldwachter De Ruiter en
Jacob Mulder worden aangesteld tot
keurmeester. De voor keuring genomen
maatregelen bestaan in: 
het verbod om geslagt rundvee zonder
keuring te vervoeren of in consumptie te
brengen.
De maatregelen hebben geleid tot de
volgende uitkomsten: dat de politie
meermalen last heeft van doorvoer van
vleesch van ziek of bijna dood geslachte
runderen het welk overigens zonder de
minste belemmering naar Rotterdam of
Amsterdam vervoerd wordt.

Tot zover het rampjaar 1866 en de nasleep
daarvan in 1867.

Arie Schellingerhout



Onderstaand recept werd onze grootmoeders en overgrootmoeders aanbevolen in het:

TIJDSCHRIFT
voor den

HANDWERKSMAN en het FABRIJKWEZEN  in  NEDERLAND

ZEEP, GESCHIKT VOOR HET WASSCHEN VAN GEKLEURDE
STOFFEN, OOK VAN ZIJDE

Eene zeepsoort, die hiervoor bijzonder geschikt is, vervaardigt men op de volgende wijze:

Neem: 163 dln. ossengal,
64 dln. witte zeep,

Laat de zeep in de ossengal oplossen en stel het mengsel dan zoolang aan eene zachte
warmte bloot, totdat een proefje, op een kouden steen of ijzeren plaat gegoten, stijf wordt.

Vervolgens voegt men er bij:
4 dln. honing,
6 dln. rietsuiker,
3 dln. venetiaansche terpetijn en
8 dln. bijtende ammonia

Roer het goed door, giet het in vormen en maak er savonetballen van.
(Savonet is afkomstig van het Franse woord  savonette en betekent zeepbal)

Wie maakt dit ook eens?
Wij zorgen voor de verkoop.
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