
11e jaargang BENTHUIZER TURFJES juni 2001

Historische Kring Benthuizen
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Schippers in Benthuizen
De ambachtelijke schilder
‘Watermolenaar’ Van der Knaap

In dit nummer:

Dorpsstraat begin 1900, het gebouw met de gaslantaarn is de voormalige 
werkplaats en woning van schilder Bleijleven  (zie artikel op pagina 9).



Welkom
Hartelijk welkom aan negen nieuwe leden:
A.J. Gunst, A. Gerritsen van der Hoop, 
K. Noordam, N. Vermeulen en mevrouw 
G. Verheul uit Benthuizen; J. Hartman uit
Berkel en Rodenrijs; mevrouw B. Matze-de
Peinder uit Hazerswoude; D.B. van Vliet uit
Moerkapelle en P. Pos uit Nunspeet.

Ook hartelijk welkom aan Ben de Breuk, niet
als nieuw lid maar als bestuurslid. 
In de ledenvergadering van 23 maart vond
de verkiezing plaats.

Medeleven 
Wij noemen hierbij het overlijden op 5 mei
van Joh. Bregman en op 22 mei van
mevrouw J. Bregman-Tuijl. Beide families
wensen wij veel sterkte.

Blijde gebeurtenissen mogen ook worden
vermeld. Op 18 april 2001 waren Joop en
Dien van der Bijl-Verheul 50 jaren getrouwd
en op 22 mei waren Jaap en Mar Bij de Vaate-
Vermeulen 55 jaren getrouwd. Alsnog onze
felicitaties.

Bouwvak & Modelbouw
Het Molenhuis is altijd al de moeite waard
voor een bezoek, maar zeker in deze zomer -
maanden. Joop van der Bijl exposeert met
modelbouw, een complete collectie die nog
niet eerder buiten zijn huis is geweest. Van
andere Benthuizenaren, aannemers en
bouwvakkers zijn er tekeningen te zien, die
gemaakt zijn op de ambachtsscholen. Werk
uit 1905-1915 van Jan van Noort, zijn broer
Leen van Noort, Leen Gräper en Gerrit
Schellingerhout. Uit een latere periode
tekeningen van Jaap Bregman en van de
jonge Van Noort, Gräpers en Schellingerhout;
Piet, nog een Piet, Jan en Arie. De jongste
tekeningen zijn gemaakt door Jaap van der
Hoeven en Dirk Mets. 
Deze tentoonstelling staat tot en met
zaterdag 25 augustus 2001.

Open Monumentendag 2001
Zaterdag 8 september wordt de landelijke
Open Monumentendag gehouden. 
In en om Het Molenhuis bruist het dan van
de activiteiten. Op de zolder is een nieuwe
tentoonstelling te zien en buiten wordt een
manifestatie ‘Opleiding in de bouw’
gehouden. Onder leiding van Piet van Noort
kunnen jongeren timmeren en metselen. De
gastvrouwen ontvangen u met ouderwetse
gerechten om te proeven en na te maken.
Meer nieuws hierover in de huis-aan-huis
bladen.

Agenda 
Het Molenhuis is geopend op zaterdagen
van 13.30 - 17.00 uur;
-  zaterdag 8 september 

geopend van 10.00 - 17.00 uur 
voor Open Monumentendag.

Met vriendelijke groet, 
het bestuur.
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Straatverlichting                                                           
Uit het verslag van de toestand in de
gemeente  Benthuizen over 1866 blijkt dat er
toen al wel straatverlichting was.
Waarschijnlijk niet meer dan een enkele
petroleumlantaarn, maar het was er wel.
Maar, zo vermeldt het verslag:
“De toestand was zoo onvoldoende dat het
eene uitgave zonder nut kon genoemd
worden. Het in behoorlijke staat brengen
zoude meer kosten dan de kas der
gemeente toeliet. Daarom besloot de Raad
het branden der lantaarns tot nader order te
schorsen.”

In de daarop volgende jaren wordt dit steeds
op de volgende wijze herhaald: 
“heeft geen plaats”.

Maar, in 1901 ging er weer een lampje
branden, in het verslag over dat jaar is te
lezen:
“dat de verlichting geschiedt door middel
van peteroleumlantaarns gedurende de
maanden september tot april, met
uitzondering van enkele avonds, waarop
het lichte maan is.”

Al in 1896 wordt er gesproken over een vijf -
jarenplan voor levering van gas, maar het
duurt tot 1913 voor de gemeente het besluit
neemt tot aansluiting op het Leidse gasnet.
Op 21 augustus van dat jaar krijgt de
gemeente Leiden een consessie tot het
leveren van gas en het leggen van buizen in
de wegen.

In 1916 is de levering van gas aan de gemeente
Benthuizen een feit getuige de volgende zin:
“Het voor deze Gemeente benodigde gas
wordt geleverd door de Stedelijke
Gasfabriek van Leiden”

Uiteraard moest er voor de levering van dat
gas worden betaald. In het eerste jaar, 1916,
waren die kosten ƒ 222,88. Pas vijf jaar later,
in 1921, wordt er weer een bedrag genoemd,
ƒ 524,28, daarna pas weer over 1926, ƒ 469,13.

Kennelijk was er een contract dat iedere vijf
jaar werd verlengd en werd er ook eenmaal
per vijf jaar afgerekend.
Vanaf 1931 worden de verslagen vijfjaarlijks.              

Het verslag 1931-1935 vermeldt over de
straatverlichting dat:
“De openbare verlichting bestaat uit twintig
gaslantaarns, waarvoor het gas geleverd
wordt door de gemeente Leiden, volgens
vernieuwde overeenkomst van 
23 augustus 1935”.

De lantaarnopsteker
De koster van de hervormde kerk, Hermanus
Spruitenburg was ook lantaarn opsteker (foto
hierboven), hij zorgde voor het omzetten van
de waakvlam van de lantaarns. Ik zie hem
nog rondrijden op zijn fiets, met een stok met
een haakje waarmee hij, tegen dat het donker
werd, een oogje aan de lantaarn naar beneden
trok waardoor het licht vol ging branden.
‘s Morgens moest die handeling dan in
omgekeerde volgorde worden herhaald.

Licht en Water  (II)
(kunstlicht en leidingwater)

We vinden het allemaal heel gewoon, weten niet beter, maar hoe lang is het er al, en sinds
wanneer beschikken wij ook in Benthuizen over die voorzieningen?
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Welke vergoeding Spruitenburg voor dit
werk ontving is niet te achterhalen, helaas
zijn de in het streekarchief aanwezige
gegevens niet compleet. Per 1 januari 1922
wordt zijn jaarwedde verhoogd met ƒ 20,00. 
De gaslantaarn is overigens nog niet helemaal
uit het straatbeeld verdwenen. In Voorschoten
bijvoorbeeld wordt nog een gedeelte van het
dorp ermee verlicht (foto  hieronder). De heer
Henk van den Berg uit Leiden, die wij in het
vorige artikel noemden,  zorgt daar voor het
onderhoud. 
Ook Haarlem heeft nog straatlantaarns die
branden op gas en in Duitsland zijn er in
enkele steden nog honderden van die lampen.

Woonhuisaansluitingen
Waarschijnlijk konden de woningen direct na
het gereedkomen van het net in 1916 ook
daarop worden aangesloten. Daar zal zeker
ook propaganda voor zijn gemaakt. Maar of
men er ook tegelijk toe overging is niet
duidelijk. Lang niet iedereen was meteen in
voor nieuwe dingen. Bovendien bracht het
ook de kosten voor het aanleggen van buizen
in de woningen en het aanschaffen van
nieuwe apparatuur met zich mee. Het was
natuurlijk wel aantrekkelijk, koken op gas
was schoner dan met petroleum en gaslicht
brandde helderder.

‘Brongas’ in Benthuizen
Al aan het eind van de negentiende eeuw
was er aardgas in Benthuizen. En dat niet uit
de bel van Slochteren maar gewoon uit eigen
bodem. Dat gas, methaangas, heeft zich
gevormd onder een vroege duinenrij, die
5000 tot 8000 jaar oud is, ontspringt bij
Voorne en Putten, doorloopt onder Zuid- en
Noord-Holland, ook onder het Gooi en
verder diagonaal onder het IJsselmeer naar
de Wadden. Deze duinenrij ligt op 30 tot 90 m
diepte. In dit hele gebied is gaswinning
mogelijk en daar werd ook op ruime schaal
gebruik van gemaakt.
De ontdekking van gas onder deze zandplaat

werd gedaan toen men na het
droogmalen van de Schermer in 1634
naar water boorde en daarbij ook gas
aantrof. Pas in de loop van de
negentiende eeuw werd het mogelijk
dit gas te winnen en te gaan toepassen
voor huishoudelijk gebruik. Vooral bij
boerderijen kwamen toen kleine
gashouders. Hoe de gaswinning in zijn
werk ging werd mij uitvoerig verteld
door de heer A. van den Haak uit
Zevenhuizen. 

In Zevenhuizen waren er tot circa 1950
drie bedrijven die gashouders
fabriceerden en plaatsten. Ook het
onderhoud ervan hoorde tot hun
werkzaamheden. De vader van Van
den Haak werkte bij één van die
bedrijven. Hij is vaak met zijn vader
meegeweest wanneer deze
onderhoudswerk aan zo’n gashouder
uitvoerde. In Zevenhuizen en
omgeving en ook in Benthuizen.   
In Zevenhuizen is er bij één boerderij
nog zo’n installatie, die overigens niet
meer in bedrijf is. De huidige eigenaar

is van plan samen met Van den Haak deze
gashouder weer in zijn oude staat terug te
brengen en opnieuw in werking te stellen. 
In Noord-Holland is er een vereniging van
zo’n driehonderd eigenaren die nog een
gashouder in werking houden. Niet voor de
gasopbrengst, die speelt geen rol meer, maar
als hobby en uit historisch oogpunt. 
In mijn herinnering was er in Benthuizen
alleen de reeds lang verdwenen gashouder
bij de boerderij aan de Heerewegh. Op deze
plaats oefent nu Jac. Lievaart zijn boeren -
bedrijf uit. Ongetwijfeld waren er aanzienlijk
meer.
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De werking van
een gashouder
(zie tekening)

Het gas onder
Benthuizen zit
op circa dertig
meter onder het
maaiveld. Met

een puls apparaat ging men tot die diepte,
waarna een buis werd ingebracht. Die buis
was aan de onderzijde voorzien van een
koperen filterbuis. Door deze buis kwam
water met gas spontaan naar boven  waar
het opgevangen werd in een kleine ketel.
Daarin werden water en gas gescheiden. 
Het zwaardere water vloeide af naar het
oppervlakte water en het gas ging rechtsstreeks
naar het woonhuis. Het niet direct benodigde
gas werd opgeslagen in een grotere ketel
zonder bodem. Deze ketel ging op en neer,
afhankelijk van het aanbod van gas. 
Ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld
herinneren dat er in de steden naast de
gasfabrieken soortgelijke, maar uiteraard
veel grotere, van die gashouders stonden
voor het opslaan van gas. 

Ook de familie Van Galen aan de Heerewegh
maakte gebruik van gas uit eigen bodem.
“Maar”, zo vertelde Fien, “zo tussen 1950 en
1960 kwam daar een eind aan”. Mogelijk was

de opbrengst te gering of werd het onderhoud
te duur. “Het gas was ook traag” zei hij, “het
koken erop duurde veel langer dan met
stadsgas”. Na een aantal jaren gebruik
gemaakt te hebben van flessengas werden
ook zij op het leidingnet vanuit Leiden
aangesloten.

Koken op petroleum
Voor- en ook nog vrij lang na de Tweede
Wereldoorlog werd in veel gezinnen nog
gebruik gemaakt van petroleum om op te
koken. Met name in de crisistijd, tussen 1930
en 1940, ging een aantal mensen weer terug
naar het gebruik van petroleum. Het was
goedkoper dan gas en ieder dubbeltje telde
in die tijd.
Onder andere kruidenier Brouwer verkocht
en bezorgde jarenlang petroleum bij de mensen
aan huis. Toen zoon Piet in de zaak kwam,
werd het zijn taak de toen nog ongeveer
tweehonderd liter per week uit te venten.
Toen in 1978 de winkel werd gesloten, stelde
de omzet van petroleum al weinig meer
voor. Piet ging tijdschriften verkopen en
vervolgens werken bij een 
benzinestation. Hij bleef 
benzine verkopen tot aan 
zijn VUT leeftijd, al die jaren 
was hij dus ‘in de olie’.

Arie Schellingerhout.

Bijgaande schets van een
gashouder is gemaakt en
beschikbaar gesteld door
de heer Van den Haak

Hieronder een foto van de
gashouder in Zevenhuizen
die weer in oude staat
teruggebracht wordt
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Schippers in Benthuizen
Wie nu de Dijk opgaat en dan de Ringvaart ziet, kan zich bijna niet voorstellen dat dit rustige
water vroeger voor Benthuizen een belangrijke handelsroute was. De familie Van Aalst
(zie Benthuizer Turfjes december 1996) en de familie Voorwinden voeren met hun schuiten
van Benthuizen  via het Benthuizer Verlaat naar Leiden en verder. Het schippers vak is in
Benthuizen sinds 1962 historie. Reden om met de laatste schipper van Benthuizen, de heer
C. Voorwinden P.zn. (wonend aan de Rotterdambaan) een gesprek te hebben over de
geschiedenis van de Benthuizense schippersfamilie Voorwinden. 

Rond 1900 woonde op
Dorpsstraat 43 schipper en
brandstoffen handelaar Pieter
Voorwinden. Hij had een
schuit, waarmee hij onder
andere turf vervoerde om die
in het dorp weer te
verkopen. Toen zijn zoons
Leendert en Pieter jr.
volwassen waren, gingen zij
met hun vader een
maatschap aan per 1 januari
1918. Een afschrift van de
schriftelijke overeenkomst
treft u hiernaast aan.

De gebroeders Voorwinden
(zoals zij zich noemden)
hadden toen twee schuiten
en ieder nam 1/3 van de
verdienste, kosten,
onderhoud en dergelijke
voor zijn rekening. 
Als er niet gevaren werd,
lagen de schuiten bij het
zogenoemde ‘schuitenhuis’.
Dat was geplaatst aan het
water waar nu de School met
de Bijbel staat. Deze grond
was toen van Voorwinden.
De gebroeders Voorwinden
vervoerden brandstoffen,
zand, grind, puin, kunst mest,
stenen en verder alles wat
voor bijvoorbeeld de huizen -
bouw nodig was. Leendert
Voorwinden was ook
verantwoordelijk voor het
vervoer van de voorraad
zand en stenen van het
bouw bedrijf van de gebroeders
Schellingerhout.
Er waren daar drie bakken voor rivierzand,
grind en duinzand, kwam daar de bodem
van in zicht, dan zorgden de gebroeders 

Voorwinden voor een nieuwe voorraad per
schuit. 
De stenen werden gehaald uit de steen -
fabriek in IJsselstein. De kalkzandstenen
werden gehaald uit Katwijk. 
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De eerste schuit heette ‘Wist ik het maar’.
Deze naam is volgens familie-overlevering
op de volgende manier tot stand gekomen. 
P. Voorwinden sr. ging met zijn schuit zand
halen in Hillegom. Daar vroeg de haven -
meester naar de naam van het schip. “Wist ik
het maar“ riep Voorwinden. “Nee, een
naam!” zei de havenmeester. ”Wist ik het
maar” antwoordde Voorwinden. Toen werd
door de havenmeester de schuit ingeschreven
onder de naam ‘Wist ik het maar’. 
De tweede schuit had de naam ‘Nooit
Volmaakt’.

Toen er  in Benthuizen bieten werden
geteeld, vervoerden de gebroeders deze
bieten met hun zeilschepen naar  Leiderdorp.
Daar werden de bieten overgeladen in een
motorschip en verder vervoerd naar Halfweg
(tussen Haarlem en Amsterdam).
De eerste twee schuiten voeren toen nog met
een zeil. Als er geen wind was moest er
getrokken worden of met de ‘boom’ geduwd.
In 1924 werd er een motor geplaatst in de
‘Nooit Volmaakt’. Vanaf die tijd brachten de
gebroeders zelf hun bietenvracht in Halfweg.
Vaak was er zoveel aanvoer van bieten in de
herfst, dat er een derde schip gehuurd werd.
Deze werd dan gesleept en een van de zoons
van L. Voorwinden stuurde dan dit schip.

In 1927 werd er een nieuwe schuit gebouwd.
Deze werd besteld bij de Gebroeders Van
Beveren in Zoeterwoude-Rijndijk. Het schip
was ook groter. De ‘Zelden van Pas’ had een
inhoud van 20 ton! Dat betekende aardig wat
vracht meer. Er zat echter ook een nadeel
aan. De sluis bij het Benthuizer Verlaat was
slechts geschikt voor maximaal 15 ton. Dat
betekende dat er tot deze sluis maar 15 ton
meegenomen kon worden. De resterende
vracht werd dan per vlet meegesleept.
Achter de sluis werd dan de resterende 5 ton
vanaf het vlet op het schip gedragen. 

Nu waren de Voorwindens wel sjouwen
gewend. Als er ergens een huis werd gebouwd,
kregen de schippers de opdracht zand, stenen
en hout naar de bouwplaats te brengen.
Zover het mogelijk was, werd er gevaren.
Daarna werd de vracht per handkar naar de
bouwplaats gebracht. In Zoetermeer werd er
bijvoorbeeld gebouwd aan de Bleiswijkseweg.
De gebroeders voeren dan tot aan de ‘Horre’,
daar werd alles op de handkar geladen en op
de plaats van bestemming gebracht.
De heer Voorwinden kan zich nog herinneren
dat dit ook gebeurde bij de bouw van de
Boerenleenbank (de oude Rabobank). 
De spullen werden per schip vervoerd tot
aan de Slootweg en vandaar naar de
Dorpsstraat gebracht. 

Schipper Leen Voorwinden en zijn vrouw op de ‘Nooit
Volmaakt’.

Schipper Cees Voorwinden op de ‘Zelden van Pas’.
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De zaken gingen goed bij de gebroeders
Voorwinden. Zo besloten vader Piet en zoon
Piet een dubbel woonhuis te bouwen op de
Dijk. Hun schuiten konden dan tot voor het
huis varen. Dit plan werd goedgekeurd en zo
werd in 1929 het eerste huis op de Dijk
gebouwd. Altijd heeft er een familie
Voorwinden in een van de huizen gewoond.
Wie kende Cor en Geerlof Voorwinden niet?
Nu woont er een dochter van  de laatste
schipper Voorwinden in.

Ook in de winter werd er zolang mogelijk
gevaren. Soms zelfs door een beginnende
ijslaag. Dit tot groot verdriet van de jeugd.
Als er dan brandstof uit Leiden moest
worden gehaald en het schip door het ijs
brak werden de schippers onthaald op een
regen van stenen. 
In de Tweede Wereldoorlog werd er veel per
schip vervoerd. Het schip is ook nog
gevorderd door de Duitsers. Dan moest er
vracht worden vervoerd voor de VBNA.

Vakantie houden was er vroeger niet bij.
Maar de familie Voorwinden ging één keer
per jaar een dagje uit per schuit. Het aardige
was dat andere Benthuizenaren dan tegen
kostprijs mee mochten. Zo gingen onder
andere Marie van der Knijff mee en Antje
van der Greft. Meestal werd er naar Katwijk
gevaren. Daar werd dan in zee pootje gebaad.
Na de oorlog is er een bezoek gebracht aan
Schiphol. 

In de naoorlogse jaren werd het vervoer per
schip langzaam minder. Alle bouwmaterialen
voor een nieuwe christelijke school werden
nog door de schippers Voorwinden per
schuit vervoerd. Er kwamen steeds meer
vrachtauto’s. De schepen vervoerden vooral
naar moeilijk begaanbare plaatsen.
In 1954 werd een andere schuit gekocht. Die
kreeg de toepasselijke naam ‘De Verandering’ 
Dit schip werd gekocht van een Boskoopse
schipper. Die had hem gekocht van (oud)
schipper Van Aalst. Zo kwam het schip
opnieuw in Benthuizer wateren.

In 1956 ging kleinzoon C. (Kees) Voorwinden
P.zn. voor eigen rekening varen. Hij vervoerde
voornamelijk aarde uit Vinkeveen naar de
kwekers in Boskoop en bieten van boeren uit
Stompwijk. Ook heeft hij wel bomen
opgehaald uit de marinehaven in Den Helder.
Dat waren lange reizen!
Het schip moest echter na 1958 achter het
Benthuizer Verlaat blijven. De sluis werd
namelijk gesloten. De doorvaart naar
Zoetermeer bleef  nog open tot 1962. 
Toen echter deze doorvaart ook werd gesloten,
besloot de laatste schipper Voorwinden te
stoppen met dit mooie beroep.
Zo ging ook deze broodwinning tot de
geschiedenis van Benthuizen behoren.   

Anneke Bregman–de Groot

Met dank aan dhr. C. Voorwinden Pzn. 

Het woonhuis op
de Dijk met
daarvoor Leen en
Piet Voorwinden.
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De beroepsnaam
Eerder werd de naam ‘verver’ gebruikt,
maar een nog oudere naam is ‘maelre’
(maler) en ‘cleerscrivere’ (kleerschrijver). De
naam maelre komt al voor in 1532. In het
Utrechts Placaatboek van 1614 komt voor:
“De grofschilders, die men kleerschryvers
noemt”. Cleer is hier kleed of ‘reep stof’ en
schrijven heeft de betekenis van ‘tekenen of
schilderen met een penseel’. In de Middel -
eeuwen werden veel decoraties op doek
uitgevoerd, kleerschrijvers zouden de
mantels voor de ridders en de dekkleden
voor hun paarden met figuren hebben
beschilderd. Later, omstreeks de 17e eeuw,
werd met die naam een decoratieschilder
bedoeld. De kunstschilders, met name
portret schilders hadden hun eigen plaats.
De oude namen worden hooguit nog
gebruikt in historische verhalen en inmiddels
is er een duidelijk verschil tussen de kunst -
schilder en de ambachtelijke-, of schilder-
vakman. De naam grof- of kladschilder en
ook die van verver, werd in de loop van de
tijd min of meer als denigrerend ervaren. Een
klusser wordt wel verver genoemd, om het
verschil tussen een ‘kwastje over het kastje’
en schilderwerk aan te geven. Van Dale geeft
als definitie voor een schilder-vakman;
“iemand die zijn beroep maakt van het met
verf bestrijken van houtwerk en allerlei
voorwerpen, ook het aanbrengen van
opschriften en decoraties”. 
Merkwaardig is, dat er weinig spreek -
woorden van het schildersambacht
voorkomen, kwam ‘hun werk niet uit de
verf’?

Schildersopleiding
Het middeleeuwse Sint-Lucasgilde was het
eerste opleidingsinstituut voor schilders.
Zoals alle gilden, werd dat in 1818 voorgoed
opgeheven. Tijdens de Industriële Revolutie
in de 19e eeuw werden de ambachts - en
tekenscholen gesticht. In verhouding tot de
goede opleiding bij de gildemeesters,

stonden de scholen als gebrekkig bekend.
Daar kwam na verloop van tijd wel
verbetering in want het leerplan werd
aangepast. De praktijklessen in schilderen
waren vooral gericht op hout- en
marmerschilderen, het tekenen en penselen
van reclames en het ontwerpen en uitvoeren
van sjablonen. Dus meer het ‘fijne’ werk dan
het gewone dakgoten en deuren schilderen.
De schilderspatroons streefden er naar hun
opvolgers een betere opleiding te geven en
richtten in 1922 daar een speciale school voor
op, waar voornamelijk de zoons van deze
patroons een driejarige winteropleiding
volgden. In 1943 werd de Stichting Landelijke
Vakopleiding Schildersbedrijf opgericht. Die
groeide uit tot een voortgezette opleidings -
school waar examen gedaan kon worden
voor gezel, meesterschilder en vaktechnisch
specialist. Via ‘werkend leren’, kan men
tegenwoordig bij een Opleidingscentrum een
opleiding volgen voor schilder, glaszetter,
industrieel lakwerker en andere aan het
schildersvak verwante vakken. 
Het verschil met vroeger is, dat de leerling
moest betalen voor zijn opleiding en
daarnaast voor de gildemeester akelige
klusjes moest doen. Die klusjes zullen er nog
wel zijn, maar de leerling wordt nu wel
betaald. In huis wonen bij de baas, zoals bij
de gildemeester is er echt niet meer bij!

Over ‘varkenshaar’ gesproken
De kwast is van groot belang en één van de
belangrijkste grondstoffen daarvoor is
varkenshaar. Waarom juist varkenshaar, er
zijn toch ook andere dieren met (mooi) haar?
Omdat: elke varkenshaar spits toeloopt (de
bles genaamd), bezet is met schubbetjes en
bijzonder veerkrachtig en slijtvast is. Hoewel
varkenshaar in de hele wereld te verkrijgen
is, komt de beste kwaliteit uit koude streken,
waarbij China de toon aangeeft (warme
zomers en koude winters). Het haar wordt
meestal in het land van herkomst bewerkt en
dan geëxporteerd. 

De ambachtelijke schilder
In de Benthuizer Turfjes maart 2001 staat een artikel uit Ambacht & Gereedschap, geschreven
door Gijs Nederlof, getiteld ‘In taal komt schilder uit de verf’. In hetzelfde tijdschrift staan
nog meer wetenswaardigheden over schilders en materialen in het algemeen, waarvan een
gedeelte hieronder in het kort wordt overgenomen.
Een aanvulling daarop geeft een bekende Benthuizenaar, Cees Havenaar, met ervaringen uit
zijn beroep als schilder.



10 •  BENTHUIZER TURFJES  •  juni 2001

Die bewerking bestaat uit: plukken; broeien
in de vrije natuur; uit elkaar slaan, wassen en
drogen; opwinden, koken en weer drogen;
droge haren omhalen (bles-aan-bles en wortel-
aan-wortel); sorteren (soppen genoemd) en
‘toeteren’, dat is in kokers stoppen en
opnieuw koken. Het grondprincipe van de
bewerking is eeuwenlang hetzelfde gebleven,
de uitvoering veranderde door de technische
vooruitgang. Vanaf 1965 is er een kentering
gekomen in de kwastenmakerij en werd de
nadruk meer gelegd op kwantiteit dan
kwaliteit. Rasechte schilders hadden daar
echter geen vrede mee, en zo werd toch weer
gezocht naar een stuk gereedschap waar men
op een prettige manier mee kon werken.
Fabrikanten gooiden omstreeks 1976 het roer
om en leverden weer beter materiaal, waar
wel meer voor betaald moest worden.      

Schilders in Benthuizen
Met wie anders zou men praten als het over
schilderwerk in Benthuizen gaat dan met
Cees Havenaar. In 1931 in het dorp geboren
en van 1947 tot 1971 gewerkt bij de schilders -
bedrijven die gevestigd waren aan de
Dorpsstraat 111. 

Van der Laan en De Zoete waren wel
Benthuizer schilders, maar niet in het
genoemde pand, hun bedrijf was gevestigd
in een schuur. Die twee moeten een enorme
voorraad verf in de kleur appelbloesem
hebben gehad. Als een klant advies vroeg
voor een kleur zei Roon van der Laan altijd:
“ik zou een appelbloesempie nemen”; daar
moet toch een reden voor geweest zijn?

Het eerste schildersbedrijf op nr. 111 was van
Bleijleven, zijn bijnaam was Hannes Pijp. In
de muur van het pand was een steen
gemetseld waarop staat: 

“DE EERST E ST EEN GELEGD DOOR
M.J . BLEIJ LEV EN 1898”

(deze steen bevindt zich in Het Molenhuis).

Na Bleijleven vestigde schilder Knop zich
daar, deze man was meer kunstschilder dan
vakschilder. Na zijn vertrek, naar Arnhem,
vroeg een klant aan zijn opvolger een
molentje te schilderen op haar naaibennetje.
De schilder kon daar niet aan voldoen en
mevrouw de klant was nogal verbolgen:
“Knop zou dat met één hand gedaan hebben,
en jij niet eens met twee?”. 

In Het Molenhuis hangt trouwens een
schilder stuk van zijn hand. Zoals gezegd,
Knop ging verder ‘in de kunst’ in Arnhem.
Cees Havenaar heeft hem daar tijdens zijn
militaire diensttijd opgezocht. 

In de zaak kwam Freek Boevé uit Moerkapelle
en Cees, die voor zijn diensttijd gewerkt had
bij Hoki-Poki (Verheul), ging daarna
schilderen bij Boevé. Nou ja, leren schilderen,
met alles er op en er aan. Want een opleiding
zoals eerder in dit artikel genoemd, was er
voor hem na zijn schooltijd niet bij. Gewerkt
moest er worden, leren kostte geld en dat
was in die tijd nog een probleem voor een
gezin. Maar ook werkend is er veel te leren.
Waar anderen voor naar school gingen, werd
in de praktijk opgestoken; zelfs het moeilijke
marmeren en houtschilderen. In de
tegenwoordige tijd wordt dat slechts door
specialisten in restauratiewerk gedaan, die
volgen daar wel een speciale opleiding voor.
Enige tijd werd met vier man gewerkt, onder
anderen Cees en Gerrit Havenaar (neven),
Koos Voorwinden en de baas zelf. In 1957
verandert Boevé van beroep, hij wordt
vertegenwoordiger en vertrekt naar Oud-
Beijerland.

De schildersgezellen Cees en Gerrit Havenaar
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Kersbergen, een schilder uit Bodegraven
neemt de zaak over met personeel (en klanten).
Het wonen in Benthuizen viel de familie wat
tegen en zij verhuisden naar Hazerswoude.
Cees betrekt dan in 1958 met zijn gezin de
bedrijfswoning. De winkel aan de voorkant,
de woning aan de achterkant. Hij blijft zijn
gewone werk doen, en Nel, zijn vrouw runt
de winkel. 
Met Kersbergen was het plezierig omgaan op
het werk, ‘maatjes’. Het begon al met de
verhuizing uit Bodegraven. Kersbergen had
de bakfiets van Jaap Bregman overgenomen
en die kar werd ook voor de verhuizing
gebruikt. De bakfiets werd in Bodegraven
beladen, een touw daaraan, Kersbergen op
de motor ervoor en: op naar Benthuizen. En
ja hoor, het touw schoot los, de motorrijder
had niets in de gaten, wel de (bak)fietser,
Gerrit Rademaker, want die moest trappen.
“Waar blijf je toch” werd er geroepen. 
Ja, die transpormiddelen; de schilder, Cees,
ging op zijn (gewone) fiets, met een ladder
op zijn nek naar een werk. Bij Straathof in
Gelderswoude was een schaap losgebroken
en dat sprong over zijn voorwiel en daar lag
Cees met fiets en ladder.
Het werk liep terug en in 1971 verkocht
Kersbergen zijn zaak aan firma Den Uijl uit
Zoetermeer. De familie Havenaar vertrok uit
het bedrijfspand dat verkocht werd voor
andere doeleinden. Nog een jaar werkte Cees
bij Den Uijl en ging toen naar de firma
Huisman in Moerkapelle. In Benthuizen
werd en wordt nog wel geschilderd,
behangen en een ruit ingezet, maar niet meer
door een daar gevestigd bedrijf.

Toen en nu
Volgens Cees is er wel wat, maar niet zo veel
veranderd in het schildersvak. Het is één van
de weinige ambachten waar nog handwerk
wordt uitgevoerd. Toen hij begon te werken,
was het precisiewerk. Nu komt het op snelheid
aan, plamuren wordt niet meer gedaan, een
nerfje is niet zo erg, allemaal een kwestie van
geld en concurrentie. In korte tijd moet een
acceptabel stuk werk geleverd worden, er is
meer specialisatie. Net als in andere bedrijfs -
takken was ook de schilder vroeger een all-
rounder; hij kon verven, behangen, glaszetten
en meer. De behanger volgt nu eerst een
behangerscursus, een afwerkingsbedrijf
verzorgt het spuitwerk en glaszetten is een
specialisatie. Van der Laan, en ook Boevé
gebruikten een diamantsnijder voor glas en
dat ding werd beslist niet uitgeleend. Nu is
het snijden computerwerk.
Cees zegt; “behangen, dat is altijd wat, is het
streepje niet ongelijk dan de kleur wel. maar de
behangmachine, dat is wel een prettig ding”. 
De klassieke, natuurlijke verfproducten en de
kwasten zijn veranderd in synthetische
producten. Over verven; “het moderne
werken met een roller vind ik niks, ik kan
het niet en ik doe het niet. Ik zet op met een
kwast en ga dan rollen”. Uit deze opmerking
blijkt, en iedereen weet het, Cees kan het
werken niet laten. Hij ‘zit’ nog ongeveer dertig
uren per week in het vak, en met plezier.
Geverfd Benthuizen was lange tijd min of
meer van hem, aan renovaties van alle huizen
in een straat werkte hij mee en ook aan
nieuwbouw. Een werk in Delft zal hij niet
gemakkelijk vergeten. Hij schilderde een

aanbouw van een fabriek en op
een nacht vloog de fabriek (de
oudbouw) in brand. Het gevolg
was dat alles nog een keer gedaan
moest worden, maar bovendien
een extra karwei door de herbouw
van de verbrande fabriek.
Cees, bedankt voor je verhaal
over een vak dat al eeuwen oud
is, maar nog steeds in het centrum
van de belangstelling staat!

Inge van Eeden Petersman

Tot de alinea over ‘schilders in
Benthuizen’ is, met toestemming van de
redaktie gebruik gemaakt van de
artikelen in Ambacht & Gereedschap
april 1998 nr.14.Cees Havenaar aan het werk naast zijn oude bedrijfspand



Om te beginnen enige achtergrondinformatie
over zijn familie. 
Zijn vader was Arend, zijn tante heette
Leuntje en dan was er nog een oom, Jacob,
die we allen in de annalen van Benthuizen
tegenkomen. Oom Jacob woonde reeds eind
1700 in Benthuizen en was bakker van beroep.

Economisch gezien was het rond 1800 pure
armoe, schraalhans was koning.
“De sans-culotten daar komen zij aan, daar
komen zij aan, zij hebben geen kousen en
broeken meer aan”, was een veelzeggend
rijmpje in die tijd. De ‘Fransozen’ en de
oorlog van en tegen Napoleon hadden ons
land verarmd. Ook werk was schaars in en
na de Napoleontische tijd; vandaar een
mogelijke zoektocht naar werk, naar
vooruitgang. Dat wil de mens van alle eeuwen
toch? Vermoedelijk dat de droog makerij van
de Noord- en Zuidpolder van Benthuizen
werkgelegenheid met zich mee had gebracht
wat voor mensen van buiten een trekker
was!

Wat gebeurde
Broer en zus, Arend en Leuntje van der Knaap
komen met de Franse revolutie rond 1795,
vanuit hun geboorteplaats Rozenburg, in
Rijswijk aan. Vermoedelijk dat ze het in dat
stille dorp niet meer konden uithouden.
Misschien hadden ze de falderalderije in de
kop, feestend rond de vrijheidsboom, vrijheid,
gelijkheid en broederschap was toen de leus.
Arend huwde op 13 oktober 1799 met
Jannetje van Dorp; Leuntje trouwde met de
vader van Jannetje; Jan Janz. van Dorp. Zij
verhuisden naar Stompwijk, waar hij als
veehandelaar van beroep staat ingeschreven.

Arend was van beroep bouwman en
zandschipper. Arend en Jannetje kregen drie
dochters en twee zonen.
Jacob, de eerste zoon werd geboren in 1802
en overleed in 1900 te Delft op de gezegende
leeftijd van 98 jaar. 

Johannes werd geboren op 14 juni 1807 en
heeft het bepaald niet gemakkelijk gehad.
Zijn moeder is jong gestorven en hij zat
waarschijnlijk stevig met zichzelf in de knoei.
Mogelijk ook met zijn stiefmoeder, die in
1820 met zijn vader huwde en nog twee
kinderen kreeg.  
Johannes vertrekt rond zijn 20e jaar naar zijn
oom Jacob in Benthuizen. Vermoedelijk nam
hij daarbij de kortste weg. (Een reconstructie
van zijn voettocht is even een zijpad voor dit
verhaal).
Het verlengde van de Herenstraat in Rijswijk
slaat hij in, (thans Geestbrugweg), over de
Geestbrug, dan neemt hij het voetpad dat
dwars over het weiland liep tot aan de Oude
Tolbrug en vandaar langs de Vliet richting
Leidschendam, Stompwijk, langs de Bent en
zo naar Benthuizen. Over dit voetpad, 
-destijds genoemd ‘Het Burchpat’- is een
proces gevoerd van bijna 100 jaar voordat het
eindelijk van de kaart verdween. Onze
huidige woning (in Voorburg) ligt
toevalligerwijs op dit voormalige weiland en
als ik een liniaal leg tussen begin- en
eindpunt van de reis, ligt onze achtertuin
precies op een stukje van dit pad. Als
Johannes dat had geweten!

Johannes komt in Benthuizen aan, vindt
onderdak bij oom Jacob en staat (in 1834, bij
de geboorteaangifte van zijn zoon, mijn
overgrootvader) ingeschreven als ‘arbeider‘.
Hij ploetert wat af in de derrie. En foetert
daarbij. Eén verhaal van hem is bij mij in het
familie-archief. Hij moest eens in de winter
‘tol’ betalen om over een vlonder te gaan.
Dat werd hem te veel en een reuze knok -
partij volgde. Ik denk, dat als hij een paar
eeuwen eerder geleefd zou hebben, hij de 5e,
de 10e en om dan nog maar niet te spreken
over de 100e penning van Alva zou hebben
verfoeid en minstens Watergeus zou zijn
geworden, maar dat is zomaar een
veronderstelling.
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‘Watermolenaar’ Johannes van der Knaap
geboren 1807, overleden 1858  (een familieverhaal)

Als gevolg van de uitgegeven kadastrale kaart van Benthuizen van 1832 kwam ik door
verder speurwerk op het kadaster een oude koopakte uit 1853 op het spoor met de naam van
de hoofdpersoon van dit verhaal, Johannes van der Knaap, mijn betovergrootvader.
Een lange tijd was hij voor mij een grote onbekende. Hij is de stamvader van de zogenaamde
‘tak Zevenhuizen’ en ‘tak Voorburg’
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In Benthuizen doet Johannes zijn inkopen bij
de winkel van Margaretha Havenaar-van
Halewijn, (thans Dorpsstraat 74, het oude
pand van Van Waay). 
Margaretha was de dochter van Jan van
Halewijn, waarover ik in de vorige
Benthuizer Turfjes een artikel heb geschreven.
Zij huwde voor het eerst op 23 februari 1819
met Jan Havenaar die bode was van het
ambacht Benthuizen oftewel ambachts -
bewaarder. Hij was de opvolger van zijn
grootvader Abraham Hoeksteen. Ook diens
vader was bode geweest van Benthuizen. De
watermolens in het ambacht vielen onder
zijn verantwoording.
Voor het huwelijk van Margaretha met Jan
Havenaar moest vader Jan van Halewijn
toestemming geven. Maar Jan was niet in
Nederland. Neen, hij lag tussen 1811 en 1819
te ‘zonnen in Sourabaya’, zoals uit de
trouwakte van zijn dochter blijkt.
Daar staat woordelijk: “Terwijl des bruids
vader daarin schriftelijk heeft geconsenteerd
den 16e september 1818 aan boord van Z.M.
Schip – Admiraal Evertsen, ter Rhede van
Sourabaya / eiland Java, behoorlijk geviseerd
en geregistreerd te Alphen den 23e februari
1819 door den Heer De Crane, ontvanger der
zegel.”
Met hieronder de handtekeningen van het
bruidspaar en hun wederzijdse moeders te
weten Adriana van West en Maria Hoeksteen.
Jan van Halewijn is uiteindelijk op 
16 november 1841 te Hazerswoude
overleden en zijn overlijdensakte werd
getekend door zijn toenmalige schoonzoon,
Johannes van der Knaap.

Verder over Johannes en Margaretha
Rond de aankomst in Benthuizen van
Johannes van der Knaap, in 1828, wordt
Margaretha weduwe. Johannes blijft na het
overlijden van Jan Havenaar winkelen bij
Margaretha en ik stel me zo voor, dat hij
meer kocht dan hij eigenlijk van plan was te
doen. Zij vinden elkaar op een zeker moment
zo aardig, dat er na winkeltijd nog heel wat
meer zal zijn afgesproken en zo gebeurde
het, dat de 23-jarige Johannes huwde met de
39-jarige weduwe Margaretha. Heel bijzonder
vind ik, omgekeerd komt vaker voor. Zij
huwden in 1830, het jaar van oplopende
spanningen met België, uitlopend op de 
10-daagse veldtocht. Zou deze oorlog in enig
verband hebben gestaan met hun huwelijk? 

We weten het niet, wel weten we dat zij op
22 oktober in Benthuizen trouwden en in de
loop der jaren drie kinderen kregen.
De dochter, Jannetje, overlijdt nog in haar
geboortejaar, oud 6 maanden en drie dagen.
De oudste jongen, Adrianus, is mijn over -
grootvader en de jongste, Arend is de
stamvader van de ‘tak Zevenhuizen’.
Johannes maakte in Benthuizen wel carièrre
want eerst staat hij in de registers
ingeschreven als arbeider van beroep; nadien
als watermolenaar te Benthuizen en nog later
te Hazerswoude.
Als een ‘moderne’ watergeus werd zijn strijd
nu tegen het water, in plaats van op het
water gevoerd.

De tante van Johannes, Leuntje van Dorp-
Van der Knaap, was jaren voor hem reeds in
Benthuizen geweest. Zij kwam op zondag 
8 maart 1818 met haar rijtuigje van Stompwijk
naar Benthuizen. Johannis, het zoontje van
haar broer en schoonzuster Jakob van Dorp
en Lena Kameraad werd gedoopt en zij was
getuige.

De kadastrale kaart uit  1832 van Benthuizen
vermeldt twee eigendommen van Margaretha
van Halewijn. De oude verkoopakte hiervan
vermeldt ondermeer dat: 
“ten overstaan van Izaäk Molenaar
Corneliszoon, notaris te Soetermeer op 29
maart 1853 zijn verschenen de echtelieden
Johannes van der Knaap en Margaretha van
Halewijn, verkopers en Ter andere zijde,
Martinus van Staveren, als koper van het
huisje (aan de Dorpstraat thans no. 74) met
het daarachter gelegen weilandje vrij van
huur en pacht. Totaal groot 11 roeden en
veertien ellen. Verkoopsom ƒ600,-
Hollandse guldens.”

Dit huisje met grond was geërfd uit de
nalatenschap van Jan Havenaar en voor dit
kleine vermogen van toen gold ook: Wie niet
steelt of erft, zal werken tot die sterft. Een
zijstukje van dit grasland ligt er nog steeds
ongerept bij, het is in eigendom van slagerij
Buis, en heeft de bouwwoede doorstaan.
(Ik heb stiekem even op zijn erf gekeken, ben
over het hek geklommen om zo doende mij
nog eens over voorvaderlijke grond voort te
bewegen. Nadien heb ik bij slager Buis een
lekker worstje gekocht, als bijdrage voor
mijn wandeling op zijn terrein. WvdK).



Tenslotte
1858 werd een rampjaar voor de beide jongens
Adrianus en Arend. Vader Johannes werd
ernstig ziek en ijlings bracht men hem naar
het Pesthuis te Leiden (geen fijne naam voor
een ziekenhuis, vind ik). Zijn ziekbed werd
sterfbed want hij overlijdt daar op 51-jarige
leeftijd. Margaretha overlijdt korte tijd daarna.
Een jaar later trouwt hun jongste zoon Arend
met Dirkje Havenaar, een kleindochter van
Dirk en Maria Hoeksteen. Voor de wet was
in die tijd voor een huwelijk toestemming
vereist van ouders of grootouders. En zo
kreeg oude Arend van der Knaap uit Rijswijk
een verzoek van zijn kleinzoon en naam-
genoot Arend, om naar Benthuizen te komen
voor de ondertekening van de trouwakte.
Oude Arend bromde dat hij daar niet veel
voor voelde; hij was inmiddels 87 jaar oud,
op de bok van paard en wagen werd hem

De Molengang bij
Leidschendam, 

waar het
zogenaamde 

‘Burchpat’ 
langs liep

(zie pagina 12) 

teveel en de meeste aardappelen had hij
inmiddels wel gegeten. Grootvader toog wel
naar een notaris te Rijswijk voor de
ondertekening van ‘een verklaring van geen
bezwaar’. Dat document werd tijdig
verzonden naar de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Benthuizen, zodat het
huwelijk toch wettelijk kon plaatsvinden.
En hiermee wil ik een punt zetten achter de
levensloop van Johannes, met de mensen en
familie om hem heen. Geslachten gaan,
geslachten komen, daar ontkomen we niet
aan. Geschiedenis heeft ook een trieste kant,
maar de trieste en verdrietige kant is niet het
einde. Het is het zekere begin van de
onzichtbare dingen die eeuwig zijn en die bij
Hem, die het leven zelf is, geborgen zijn.

Voorburg, mei  2001
Wim van der Knaap
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