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Historische Kring Benthuizen

Boter en kaas maken op de boerderij
Een speelhuisje midden in het dorp van Benthuizen
Het orgel in de hervormde kerk van Benthuizen

2003, Jaar van de boerderij
Benthuizen is trots op alle plaatselijke monumenten, maar in het bijzonder op de historische
boerderij van de familie Paul aan de Heerewegh nr. 34, gebouwd in 1840.

Over boerderijen en boerenwerk in Zoeterwoude schreef Jan van Gent, lid van Suetan, onze
zustervereniging aldaar, een aantal artikelen. Hoe boter en kaas werd gemaakt, beschrijft hij vanaf
pagina 3. Ook in Benthuizen werd vroeger kaas gemaakt, en wel op de boerderij van de familie
Groen in de Benthorn.

In dit 50e

Benthuizer Turfje



Ledenbestand
Uit Benthuizen heeft zich aangemeld als lid de
heer C.M. van der Heijden, uit Veenendaal de
heer J. van Noort en uit Rotterdam mevrouw
M.F.M. van Noort en als laatste in het afgelopen
kwartaal meldde de heer A. Steenwijk uit
Hazerswoude zich aan. 
Allemaal van harte welkom!

Medeleven
Op 11 april is ons lid Bert Schellingerhout uit
Woudenberg overleden. Langs deze weg
condoleren wij zijn vrouw, kinderen en overige
familie met dit verlies.

Activiteiten
De zomermaanden komen over als rustige
maanden voor een historische vereniging maar
vergist u zich niet. Achter de schermen wordt
hard gewerkt, met name aan de organisatie van
Open Monumentendag op zaterdag 13 september
2003. Het Molenhuis is geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Traditiegetrouw is de ‘proefkeuken’
opengesteld. Op de zolder van Het Molenhuis
staat een fototentoonstelling van de
Benthuizense boerderijen.

Fotowedstrijd
Dit jaar doet de HKB mee aan de landelijke
fotowedstrijd van Open Monumentendag. 
Jongelui van 10 tot 18 jaar kunnen zich
hiervoor opgeven in Het Molenhuis op de
zaterdagmiddagen 28 juni en 5 juli tussen 15.00
en 16.00 uur. Vervolgens vanaf maandag 30 juni
tijdens kantooruren bij mevrouw L. Rusch van
de afdeling Communicatie op het
Gemeentehuis te Hazerswoude-Rijndijk,
telefoon 071-3428236. 
Deelnemers ontvangen een filmrolletje en een
‘lesbrief’. Het rolletje moet  ‘volgeschoten’
worden met plaatjes van de monumenten in
Rijnwoude die opengesteld zijn op Open
Monumentendag 2003, dus in Benthuizen,
Hazerswoude en Koudekerk aan de Rijn.
De films moet ingeleverd of opgestuurd
worden voor 31 juli 2003. Dat kan per post aan
Historische Kring Benthuizen, Postbus 33, 
2730 AA Benthuizen of persoonlijk af te geven
op zaterdagmiddag bij Het Molenhuis. 
De foto’s worden daarna ontwikkeld en een
jury, bestaande uit 3 personen van de
historische vereningingen uit Rijnwoude 

bepalen welke foto’s in aanmerking komen om
tentoongesteld te worden in Het Molenhuis op
zaterdag 13 september. ‘s Morgens 11.00 uur
worden daar de winnaars bekend gemaakt.
Maar dat is nog niet alles. Goede foto’s worden
opgestuurd naar de landelijke organisatie, waar
ook nog een prijs behaald kan worden, zelfs
een internationale prijs. Dat zal echter pas
bekend zijn aan het einde van het jaar. Wie doet
er mee? (Zie ook de Rijnwoudekoerier.)

Agenda voor het 3e kwartaal 2003

Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel    
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur.
- 13 september Open Monumentendag,

geopend van 10.00 17.00 uur.
- 1e zaterdag van de maand inloopmiddag

genealogie.
Zwerven door Musea
- 24 september naar Museum Bisdom van Vliet

te Haastrecht (zie pagina 9).

Met vriendelijk groet, het bestuur.
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In het verleden was het ritme van het jaar en de
levenscyclus van de koe bepalend voor de
bereiding van boter en kaas.
Het hooi en de aanvullende wintervoeding
gaven een lager vetgehalte aan de melk dan het
verse gras van de weilanden. 
De koeien werden in de maanden juli of
augustus drachtig gemaakt en twee maanden
voor de geboorte van het kalf niet meer
gemolken, ‘droog gezet’, zoals men dat noemt.
Na de geboorte van het kalf, in april of mei,
werd gedurende de eerste weken de melk
gebruikt door het kalf en hierna begon men
weer met de jaarcyclus van de
melkproductie.
Een lekkernij van de eerste melk
na het kalven is de ‘biest’, die
men langzaam roerend tot
aan de kook brengt, ‘biest
wellen’, (een kunst apart). 
Er ontstaat een heerlijk
gebonden pap, die samen
met fijngemaakte beschuit en
suiker wordt gegeten.
De boter- en kaasbereiding liep
dus van mei tot de herfst en
voor de boer was de winter een
rustiger tijd. Ook wel
begrijpelijk, het was de donkere
periode van het jaar en het
levensritme werd, veel meer
dan nu, bepaald door de
natuurlijke elementen van dag 
en nacht, warmte en koude.

Een plattegrond van een krukhuisboerderij 
met het achterhuis, de kelder,

de karnmolen, de stal 
en het voorhuis 

(tekening Jan van Gent)

Het ‘achterhuis’
Het achterhuis nam een belangrijke plaats in bij
de bereiding van boter en kaas. Het grenst aan
de stal en ligt dwars op de lengteas van de
boerderij.
In een boerderij met een rechthoekige platte -
grond, ligt de kelder in de lengterichting en
heeft het achterhuis eveneens een rechthoekige
plattegrond.
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Boter en kaas maken op de boerderij
Zoeterwoude, ‘buurdorp’ van Benthuizen, stond in het verre verleden al bekend om de bereiding
van goede kwaliteit boter en kaas. In “de Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver 1792” wordt dat
beschreven in de volgende versregels: 

“Dit dorp ô lezers is zeer oudt,
‘t wierd door ‘t Romeinse volk gebouwd.
‘t pronkt aan den kant van Rhijn, met schoone buitens, dreeven,
en kan ons lekkere kaas en puik van boter geeven.”

Bij veel boerderijen in Zoeterwoude staat bij het hek een bordje ‘boerenkaas te koop’. Dit artikel gaat
erover hoe deze kaas van prima kwaliteit vroeger tot stand kwam.



In de krukhuisboerderij is de kelder dwars aan
de kopgevel uitgebouwd en hierbij heeft het
achterhuis een L-vormige plattegrond.
Tegen de kelder is het ‘kelderhuis’, een soort
tochtsluis die als buffer dient tussen het warme
achterhuis en de koele kelder.
De vloer van het achterhuis was vroeger
gemaakt van hardgebakken klinkers en
trascement. Tras is fijngemalen tufsteen,
gemengd met gezeefde schepkalk. Dit gaf een
harde waterbestendige specie. De combinatie
van deze materialen gaf een waterdichte vloer,
welke ook werd toegepast bij het maken van
een koelbak.
De koelbak, die tegen de stalmuur aangebouwd
is, werd gevuld met opgepomt water uit de
welput. Het is wonderlijk dat men in het verre
verleden al wist hoe men bij de bouw van een
boerderij op de juiste plaats een welpunt kon
slaan en maken. Bij recente veranderingen van
oude boerderijen werd een welpunt gevonden
onder de vloer van de stal.
De welput was gevuld met helder en koel water,
dat uit de aarde opwelde en in verbinding
stond met de waterpomp in de koelbak.
De kelder heeft in de oude boerderijen een
gewelfd plafond, waar het vakmanschap van
de metselaar en de stucadoor van uitstraalt.
Tegen de muren van de kelder waren gemetselde
verhogingen gemaakt, waarop de melkmouwen,
de melktesten en pekelbakken werden geplaatst.

De boterbereiding
Voor het melken werden de koeien bijeen
gedreven in de bocht, vlak bij de boerderij of
op de plaats waar de koeien op dat moment
waren.
De ‘bocht’, is een afsluitbaar stuk land, meestal
omgeven door bomen, waar de boer en de
koeien bij slecht weer beschutting vonden. In
de polder waren dat de geriefbosjes.
De gemolken melk werd van de houten
melkemmers overgegoten in vertinde koperen
melkketels. De melkketels werden opgeslagen
in de met koud water gevulde koelbak.
Als men ver in de polder was, hing men de
melkketels tijdelijk in de poldersloot. Dit was
nodig om verzuring van de melk tegen te gaan.
Was de in de avonduren gemolken melk
genoeg afgekoeld, dan werd deze in de kelder
overgegoten in de melkmouwen en de melk -
testen.
Melkmouwen zijn brede platte bakken,
gemaakt van essen- en lindehout en later van
vertind koper. Het waren flinke bakken van
1,5 x 3 voet, ongeveer 47 x 94 cm.
Melk- of roomtesten zijn grote, geglazuurde
aardewerk kommen. 
Bij het overgieten ging de melk door een zeef,
de zogenaamde teems, in de melkmouwen of
melktesten.
De zeef was een brede berkenhouten hoepel
met een van paardenhaar geweven zeefdoek.

Het karnen met de hand bij een ouderwetse karnton.
De doorsnede laat de karnstok zien met de ronde plank
met gaten, ‘de druif’
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Het melkvet, of de room, kwam boven drijven
en werd met een platte schep afgeroomd en
opgeslagen in een ton, de ‘roomstaar’. Deze
handeling werd enkele malen herhaald en
de afgeroomde of afgetapte melk werd
afgevoerd voor de kaasbereiding of als extra
voer naar de kalveren. Men spreekt ook wel
van ‘taptemelk’.
Was er genoeg room verzameld in de
roomstaar, dan ging men over tot het
karnen. De ouderwetse ‘karnton’ heeft een
brede bodem en loopt naar boven smaller
toe en de ‘tonnekarn’ is een gewone ton met
in het midden een bolling.
De karntonnen werden afgedekt met een
deksel, voorzien van een gat waardoor de
karnstok, ook wel roomstok of karnpols
genoemd, loopt. Onderaan de karnstok is
een ronde schijf met gaten, de ‘druif’
bevestigd. Door de karnstok op en neer te
bewegen, scheidt de boter zich af van de
overblijvende karnemelk.
Om het proces te bevorderen, werd de room
iets verwarmd of wat zure room toegevoegd.
Het karnen was zwaar en erg arbeids -
intensief. Men ging allerlei hulpmiddelen
gebruiken om het werk te verlichten, zoals
het toepassen van slingerbalk- of hefboom -
constructies.
In Zoeterwoude was dat de karnmolen, waar
het paard werd gebruikt voor de aandrijving
van de karnton. De ‘karnmolen’ is een
achthoekig of vierkant gebouw van 5 x 5 meter,
dat aan de tegenovergestelde zijde van het
boerenerf ter hoogte van het achterhuis werd
gebouwd. In de karnmolen is een houten,
horizontaal rad gebouwd met azijnhouten
pennen op een hoogte van ± 180 cm. 
Het was een stevige constructie, die in
beweging werd gebracht door het paard, die
rondjes liep in de beperkte ruimte van de
karnmolen. Het rad bracht een horizontale as
in beweging en door een aangehechte krukas
werd de karnstok op en neer bewogen.
Was door het karnen de boter bereid, dan werd
dit met een houten nap met gaten uit de
karnton in de botervloot geschept.
De botervloot is een platte bak, waarin de boter
zo lang met de handen werd gewassen en
doorgekneed, tot er een homogene massa
ontstond. Tenslotte werd de boter met fijn zout
op smaak gebracht en was het voor consumptie
gereed.
De boter werd dan in houten vormen gekneed
tot ‘stukke boter’ of in grotere hoeveelheden
opgeslagen in speciale botertonnen.

In Rijnland was het de gewoonte om jaarlijks
de eerste boter in de vorm van schaapjes, met
grassprietjes of madeliefjes in de bek, te
presenteren aan de afnemers.

De kaasbereiding
De voornaamste kaassoort die in Zoeterwoude
werd gemaakt was de Leidse- of komijnekaas.
De boterbereiding op de boerderij was
bepalend voor de keuze van deze kaassoort.
De afgeroomde of taptemelk werd voorzichtig
door een zeef in de koperen kaas- of welketel
gegoten. Op het fornuis werd de melk
verwarmd tot ± 35° C. In een eikenhouten
kaaskuip werd de lauwe melk aan pas
gemolken ochtendmelk toegevoegd. Al roerend
werd de stremsel toegevoegd. Dat is een
heldere vloeistof, die zorgt voor de afscheiding
van de kaasstof. Stremsel of lebextract wordt
gemaakt uit de lebmaag van een kalf.
Het stremmen duurt ongeveer een half uur en
de kaasstof, de ‘wrongel’, zinkt naar de bodem
van de kaaskuip. Met het afzinken van de
wrongel komt het overtollige vocht, de ‘wei’
boven drijven. De wei wordt voorzichtig
afgeschept en vervolgens als voer gebruikt voor
de varkens. De overgebleven wrongel werd
stevig met de handen doorgekneed en met grof
geweven kaasdoek in de kaaskuip verzameld. 



Door het wringen van de met wrongel gevulde
kaasdoek, werd de overtollige wei door het doek
uitgeperst. Om nog meer wei uit de wrongel te
verwijderen, werd gebruik gemaakt van de
kaaswip. De ‘kaaswip’ is een lange stevige
plank, die onder een klamp aan een muurstijl
werd gestoken en zo op de wrongel rustte.

Nu breekt een speciaal procédé aan voor de
ouderwetse bereiding van Leidse kaas. De
wrongel werd in een stevige platte kuip, de
‘porteltobbe’ gelegd. De boer, de ‘portelaar’,
ging met schoongewassen blote voeten de
wrongel bewerken tot een vaste massa.
De kaasbereiding komt nu in een fase dat de
wrongel in het kaasvat wordt gedaan. De
kaasvaten, die bij de Leidse kaas werden
gebruikt, hebben een cilindervorm met een
bodem voorzien van gaatjes voor de afvoer van
de nog aanwezige wei. 
Op de bodem van het kaasvat werd een laag
van de wrongel gelegd, de ‘blinde- of
boomlaag’. De overgebleven wrongel werd
vermengd met komijnzaad en gekneusde
kruidnagels. Het kaasvat werd daarna gevuld
met de gemengde wrongel en afgesloten met
een deksel, ook wel de ‘volger’ genoemd. 
Het gevulde kaasvat werd onder de lage pers
gezet. Na 2 uren persen, waarbij de pers steeds
werd versteld, werd de kaas uit het het kaasvat
in een linnen kaasdoek gewikkeld en weer
onder de pers gezet. Dit proces werd enkele
malen herhaald en daarna bleef de kaas
tenslotte een nacht onder de pers staan.
De kaas kreeg zijn uiteindelijke vorm, met de
ingedrukte, gekruiste sleutels uit het wapen
van Leiden, door gebruik te maken van de
zogenaamde zakpers.

Daarna werd de kaas in een pekelbak gelegd
om zout op te nemen en zijn korst te krijgen. 
De kazen werden schoongemaakt en afgewerkt
met kaasverf of een beschermlaag. De Leidse
kaas had een speciale rode kleur, die werd
verkregen door een mengsel van biest en potas
aan te brengen.

De kazen verhuisden naar de kaas -
stellingen in de stal en werden dagelijks
gekeerd en schoongemaakt. De ramen
van de stal waren met luiken geblindeerd
en zorgden zo voor de juiste koele
temperatuur, wat heel belangrijk was
voor het rijpingsproces van de kaas.

Belangrijk
Bij de bereiding van de boter en de kaas is
hygiëne heel belangrijk. Daarom was het
noodzakelijk dat de melkmouwen, de
karntonnen, de kaaskuipen e.d., elke dag
grondig werden schoongemaakt. Om
deze reden waren deze voorwerpen ook
wel geschilderd, waarbij de binnenzijde
lichtblauw was en de buitenzijde
donkerblauw met zwarte ijzeren banden.

Dat in Zoeterwoude ook in de 21e eeuw kaas
gemaakt wordt van uitstekende kwaliteit, blijkt
uit de belangrijke prijzen die regelmatig in het
dorp terechtkomen. Naast de Leidse- en
komijnekaas, wordt vooral de Goudse- of
volvette kaas gemaakt. Hierbij wordt volle
melk gebruikt, inplaats van afgeroomde, zoals
bij de Leidse kaas.

Karnmolens zijn in Zoeterwoude nog te zien bij
boerderijen aan de Gelderswoudseweg,
Noordbuurtseweg, Watertje, Weidelaan,
Weipoortseweg, Westeindseweg en
Zuidbuurtseweg. Hun tweede leven heeft
meestal een bestemming als bergruimte of is
inwendig verbouwd tot een onderdeel van de
woonruimte.

Tenslotte
We hebben in dit artikel gekeken naar een
belangrijk gedeelte van de boerderij, waar veel
gebeurde en dat nog kenmerkend aanwezig is
in menige boerderij.

Jan van Gent, Zoeterwoude

Bronnen: Natuurlijke Historie van Holland, 
J. le Francq van Berkhey 1811  
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Gabriël Duijck
Wie hij was is niet te achterhalen, zijn naam
komt niet voor in het kerkelijk register van
Benthuizen. Waarschijnlijk was hij geen
inwoner van Benthuizen maar wel eigenaar
van een kavel grond aan de Heerewegh. 
Eigenaar van een stuk grond, voldoende geld
om daar op te laten bouwen maar geen
vergunning aanvragen, dat roept de nodige
vragen op.
Wist hij niet dat voor zo’n gebouwtje
vergunning nodig was? Was zijn positie in de
maatschappij zodanig dat hij dacht zich dat wel
te kunnen permitteren? Of zag hij tegen de
rompslomp die de toenmalige bureaucratie
hem zou kunnen bezorgen zodanig op dat hij
het er maar op waagde?

Acte van dagvaarding
Op 15 december 1728 krijgt hij bericht dat zijn
overtreding op 3 januari 1729 op de rechtdag in
het Rijnlandhuis te Leiden zal worden
behandeld. De eis is niet mis, amoveren
(slopen) van het huisje en een boete van tien
ponden (tien gulden). 

De akte van dagvaarding, zoals die u hieronder
aantreft  werd overhandigd aan Trijntje
Hogeveen.

“Acte van dagvaerding van de heer Gabriël
Duijck, gedaen door de Dijckgraef van Rijnlandt,
over het doen setten van een speelhuisje,
midden in het dorp van Benthuysen.

NB: en niet onder Benthuysen, als in den text
staat uytgedrukt. In dato 15 December 1728.

NB: Regtdag bij Rijnlandt, op maendag 
3 Januarii 1729 “. 

“Den weledele Heere en Mr. Johan van den
Berg, Dijckgraaf etc. van Rijnlandt, Eijsscher,
beklaegt voor de Vierschaer van de Weledele
Heeren Hoogheemraden desselven landts,
Gabriël Duijck, gedaegde,
ter oorsaecke dat hij gedaegde zonder consent 

van haer Weledele in den jaren 1728, op de
Heerewegh onder Benthuijsen, een speelhuisje
heeft gedaen setten, contrarie de keure van
haar Weledele,van dato de 6e Januarii 1721,
volgens welcke hij gedaegde (boven het
amoveeren van het Speelhuijsje) vervallen is in
eene boeten van tien Ponden; 
Concludeert tot condematie van dien, met de
costen.
(was geteeckent) Johan van den Berg.

Regtdag in’t Gemeenlantshuijs van Rijnlandt
binnen Leijden, op maendag den derden
Januarii 1729, des morgens de cloque negen
uren. 

Lägerstont.

Den 15e December 1728, aen Trijntje Hogeveen  
behandigt. (was geteeckent)
H.V. Seppenwolde”.

(Een kopie van de originele tekst treft u aan het
eind  van d it artikel).

Wat is een Speelhuisje?
Een moeilijk te beantwoorden vraag, het is een
begrip dat wij vandaag niet meer kennen. Een
goede kennis ging op zoek op het internet en in
het WNT (Woordenboek Nederlandse Taal).
Hij ontdekte dat er in de 18e eeuw, de eeuw van
Gabriël Duijck, overal in ons land gebouwtjes
waren die onder de naam ‘Speelhuisje’ of
Speelhuis bekend stonden. 

Bijvoorbeeld: “een k lein gebouwtje voor kort -
stondig verblijf: tuinhuis; paviljoen o f koepel”. 

Bij de landbouwer, Arie Hendrikszoon van der
Moere in Heemskerk, van 1751 tot 1772 ook
schepen in die gemeente, stond zo’n huisje. 
Op 11 februari 1774 maakt en beschrijft
Adriaan van Coevenhoven secretaris van de
gemeente Heemskerk een: “Staat en inventaris
van den Boedel en goederen, nagelaten, en
metter dood ontruijmt bij wijlen Arie van der
Moere op den 6e februarij 1774”. 

Een speelhuisje 
midden in het dorp van Benthuizen
Een zekere Gabriël Duijck liet in 1728 aan de Heerewegh (Dorpsstraat) in Benthuizen een
speelhuisje bouwen. Hij liet dat bouwen zonder er bouwvergunning voor aan te vragen. Dat is hem
niet best bekomen, er werd een boete geëist en het huisje moest worden gesloopt. 
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Op ’t Speelhuis van Van der Moere trof hij
onder andere: “twee errete zeeven, een haspel,
een karn, een half  aggelen, een waa., een
aardappele planter enz”.
Vermoedelijk had de familie zich in betere
tijden verpoosd in dat huisje en werd het later
gebruikt als opslagplaats.

Er waren ook prefab speelhuisjes waarin
jonggehuwden hun eerste huwelijksnacht
door brachten zoals blijkt uit de volgende
beschrijving:
“De nieu gehuwde (werden) naer hunne
legerplaets geleit. Dit was een opgeslagen
houte speelhuisje, waer in men tot d ien einde
een soort van ledekant… bestelt hadt”.

Niet voor ieder speelhuisje behoefde bouw -
vergunning te worden aangevraagd, want: 
“Ieder eigenaar van eene legplaats (in zekere
jachthaven) (heeft) het regt en de vryheid , om,
nevens dezelve, te mogen bouwen een
Speelhuisje, o f eene bergplaats voor de Zeilen,
Touwen en verderen toestel van zyn
Vaartuig”.

Op de Heerengracht en de Keizersgracht in
Amsterdam mocht in bepaalde gevallen een
Speelhuis worden gebouwd:
“Dat niemant op de nieuwe Heeregraft, o fte
nieuwe Keijsers-graft, d ieper sal mogen
timmeren dan hondert voeten, doch sullen de
ge-erfdens aldaer achter aen ’t eynd van hare
Erven mogen maken een Speel-huys”.

Ook een: 
“Herberg waar in men op Muzijk instrumenten
speelt”, staat bekend 
als speelhuis.

Ook minder onschuldige onderkomens werden 
wel aangeduid als speelhuisje zoals:
1) “Inrichting waar des avonds en des nachts

muziek  gemaakt wordt en waar lichte
vrouwen verkeeren”.

2) “De Speelhuizen te Amsterdam waaren
leelyke hoerhuizen”.

3) “Zeeker industrieuzen Hospes had  in ’t best
van de Stadt een speelhuis opgeregt, daar
de Meisjes van vermaak , als op de Beurs
quamen, om een partytje te sluiten”.

Er waren ook keurig nette speelhuizen, waar  je
gezellig bij elkaar kon komen, spelletjes doen,
een kaartje leggen en dergelijke. 
Zulke speelhuizen hebben wij anno 2003 nog
steeds in  ons dorp Benthuizen. Ze heten geen
speelhuisje meer, maar bijvoorbeeld ‘De Tas’
daar kan je biljarten en zo. Of  ‘De Bron’ waar
tijdens de bejaardensoos spelletjes worden
gedaan en waar je sinds kort ook kan  koers -
ballen. Een spel waar veel van onze oudere
dorpsgenoten zich wekelijks mee vermaken. 

Laten we het er maar op houden dat Gabriël
Duijck een net speelhuisje voor ogen had. 

Jacob Maris, Herbergscène: prieeltje met mannen
en straatmuzikante, 1859
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Zwerven door musea
Op woensdagmorgen 24 september 2003 wordt
een zwerftocht gehouden naar Haastrecht,
naar het Museum Bisdom van Vliet. Dat is
een negentiende eeuwse patriciers woning van
de familie Bisdom van Vliet. Er zijn
15 authentiek ingerichte vertrekken, dus zoals
het huis destijds door de familie werd
bewoond wordt het in stand gehouden. Er is
ook een prachtige collectie kleding. 
De laatste bewoonster was Pauline Bisdom
van Vliet. Van haar hangt een geschilderd
portret in het huis, zij is daarop 46 jaar oud.
Zij heeft bepaald dat na haar overlijden het
familiebezit intact moest blijven en voor het
publiek toegankelijk zou zijn. Het is
ondergebracht in een stichting. Over deze
geschiedenis wordt tijdens de rondleiding
veel verteld.

Wij vertrekken
‘s morgens 
09.00 uur bij 
Het Molenhuis,
beginnen met
koffie in
Haastrecht, gaan
met een gids
door het
museum en
nemen dan nog
een kopje koffie
(of zoiets) en zijn
weer tussen 13.00
en 14.00 uur
thuis. 
Helaas heeft ook dit gebouw geen lift maar
een (uitgebreid) trappenhuis.

Meegaan kost a10,00 en opgeven kan bij Inge
van Eeden Petersman, telefoon 079 331 00 67.

Het feit dat het Trijntje Hogeveen was die de
dagvaarding in ontvangst nam wijst er ook op
dat het hier om een net huis ging. 
Zij was een keurig meisje, in de registers van
de hervormde kerk staat dat zij belijdenis van
haar geloof heeft gedaan en toegelaten was tot
het Heilig Avondmaal. 
In een huis voor vrouwen van lichte zeden of
in een of andere louche gelegenheid zou zij
zeker niet aanwezig zijn geweest.

Arie Schellingerhout



Orgelfonds 1886
In het jaar 1886 is er sprake van een orgelfonds.
De zangvereniging “Oefening baart kunst” gaat
op 2 januari akkoord met het college van
kerkvoogden. Er zal een uitvoering gegeven
worden ten bate van een orgelfonds. Twee
weken later deelt zij het college de opbrengst
mee, namelijk vijftig gulden.
Daarna is het even stil, maar na een jaar, op
22 februari 1887 gebeurt het volgende, zo zal
uit de archivalia blijken.

Kabinetpijporgel 1888
De Amsterdamse firma G.A. Goldschmeding
uit de Warmoesstraat 141 verklaart aan de
kerkvoogd: bij de heer Van Leeuwen aan de
Amsteldijk 130 bevindt zich een kabinetpijp -
orgel. Dit verkeert in - en uitwendig in goede
staat. Het heeft naar van Leeuwen’s oordeel
een voldoende geluidsopbrengst om de
gemeentezang van ongeveer driehonderd
mensen te begeleiden. Het orgel is hierna
blijkbaar door de zangvereniging aangeschaft.
Immers, op 28 augustus vraagt de zang vereniging
de kerkvoogdij om een financiële oplossing
voor de schuld op het orgel. Dan kan het
instrument aan de kerk worden overgedragen.
In februari 1888 verkrijgt de kerk het eigendom
over het orgel met front en toebehoren.
Een legaat van driehonderd gulden door de
heer Beelaarts (Beelaerts) zorgt voor de
aflossing van de schuld op het orgel van
ƒ 295,42. 
Ook verklaren op een (voor mij) onbekende
datum zeven personen, dat zij ieder vijftig
gulden renteloos lenen voor het orgel.

Voordat in 1903 het definitieve Gabry-orgel
komt, vernemen wij ook iets over de reden
daarvan. In februari 1890 verklaart namelijk
een zekere H. Beuder al dat het orgel
onbruikbaar is wegens ouderdom en
gebrekkige constructie.

Dan maakt een week later P.C. Bik (fa. Schaafelt
en Lohman) te Leiden een offerte voor herstel
van  het orgel, die door de kerkvoogdij
geaccepteerd wordt.

Ook vernemen wij nog van een onderhouds -
beurt in januari 1901. De firma Goosen en
Pleiter in Den Haag zal voor twintig gulden het
instrument nazien, nota bene vier maal per jaar.

Gabry-orgel 1903
Inmiddels bestaat er een ‘’commissie tot
aanschaffing van een nieuw orgel’’. Op 21 mei
1903 draagt deze commissie bij contract het
orgel over aan de kerkvoogdij.
Hier is sprake van een overeenkomst met de
firma Gabry en Zn. te Gouda, vergezeld van
een certificaat van deugdelijkheid van de hand
van de heer Goldberg, architect/organist te
Hazerswoude. (Tot zover naar gegevens uit het
archief van de kerkvoogdij, door kerkvoogd  W.C.
Breed ijk  destijds verschaft aan de Hervormde
Orgel commissie te Leidschendam).
De firma Gabry is in de 19e eeuw een Goudse
orgelbouwer, die ook een tijd het onderhoud
verzorgt van het Moreau-orgel in de Goudse
Sint Jan. Zo ook de firma Lohman, die o.a.
bekendheid verwierf met de bouw van het
Zoetermeerse orgel en de restauratie van het
Sint Jan’s orgel. Met de heer Goldberg bestond
vóór het contract al een zakelijke relatie met de
kerkvoogdij.
Het orgel wordt zonder motor geleverd, met
een trede voor de orgeltrapper of misschien
wel met een pomp. Elektriciteit is voorlopig
niet in zicht. Eerst zal men tussen 1913 en 1914
in de kerk nog gasverlichting aanbrengen. Het
geluid van het orgel vervangt definitief dat van
de voorzanger. In 1900 neemt de laatste koster/
voorzanger afscheid, namelijk de heer Houbolt.
Nog in 1884 en wederom in 1900 maakt de
kerkvoogdij een nieuwe instructie voor de
voorlezer/voorzanger. Voor de organist en de
orgeltrapper wordt bij gelegenheid van het
nieuwe orgel de instructie uit 1894 vernieuwd.
(inv. arch. kerker. p. 23)

Het orgel bestaat uit een grenen houten kast en
een daarvoor geplaatst loos orgelfront. Dit niet
sprekende front met aan weerszijden het
prachtige, niet 20e- eeuwse, eikehouten
snijwerk, vormt het orgelaanzicht uit de kerk.
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Het orgel 
in de Nederlands Hervormde kerk in Benthuizen
Binnen het kader van een serie over de kerkorgels van Benthuizen werd mij gevraagd iets te schrijven
betreffende de geschiedenis van het orgel van de Hervormde kerk van Benthuizen, een verzoek waaraan
ik gaarne voldoe.
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Voor de restauratie werd in 1992 het orgel onder -
zocht door o.a. de toenmalige deskundige van de
Hervormde Orgelcommissie, Rudi van Straten,
die later werkzaam zou zijn bij de Rijksdienst
Monumentenzorg. Naar zijn mening is de kast
van het orgel aangepast aan het reeds bestaande
front. Dit laatste deed hem denken aan het Van
Gelder-orgel in de N.H. kerk in Leidschendam.

De literatuur die later door de orgel commissie -
leden, vooral Aart van Beek, wordt
geraadpleegd, zal iets anders uitwijzen. T.a.v.
het orgelfront komt Van Beek tot de conclusie
dat er twee mogelijkheden zijn:
1. Het huidige schijnfront onttrekt het huisorgel

aan het oog en Goldschmeding betrekt dit
front van een kastenmaker en een houtsnijder.

2. Gabry levert het front en het huidige
orgelfront komt van een Friese kastenmaker
en dito houtsnijder.

De frontindeling is te vinden bij twee
Leeuwardense orgelmakers, waarvan van Van
Dam en Zonen de volgende instrumenten
bekend zijn: Leeuwarden 1869 Evang. Luth.,
Lopik N.H. ca 1870, Noordwolde (Fr.) N.H.,
Munnikeburen N.H. 1901, Grote Kerk Enschede
1892, hier een frontdeel (schijnpositief) met
dezelfde indeling als Benthuizen.
Van Beek komt tot de conclusie dat het Gabry
orgel te Benthuizen beschouwd moet worden
als een product van assemblage. In het
orgelfront zullen bij de restauratie in 1995 de
voorheen grijs geverfde pijpen bekleed worden
met tinfolie en de labialen met bladgoud, wat
voor een rijkere uitstraling zorgt.

Het orgel beschikt over 1 manuaal en een
aangehangen pedaal, d.w.z. een pedaal zonder
eigen stemmen. Het orgel telt 11 registers en
9 stemmen.
De dispositie is als volgt: bourdon 16, prestant
8, octaaf 4, octaaf 2, gamba 8, fluit 4, holpijp 8,
cornet, mixtuur baskant, mixtuur diskant en
tremulant (later aangebracht).
“Het manuaal heeft een fijne aanslag en het
16-voetsregister, de bourdon, klinkt bijzonder
fraai.” (Van Straten)
Deze laatste vierkante grote houten pijpen zijn
in het orgel lager opgesteld dan de metalen, die
op laden staan. Je moet bukken om de aparte
houders, net boven de bodem van de orgel zolder
te zien, waar de voeten van deze pijpen in staan.
De meeste metalen pijpen zijn vervaardigd uit
een legering van hoofdzakelijk tin en lood. In het
midden van het orgel staan evenwel ook hoge
dikke pijpen die gewoon van zink gemaakt zijn.

Het meeste metalen pijpwerk, dat Gabry plaatste,
komt mogelijk bij de firma Verschueren uit
Heythuijsen vandaan. Deze bekende orgelmakerij
startte in 1891 als pijpentoeleverings bedrijf.
Volgens Van Beek bestaat het pijpwerk van de
mixtuur uit de achttiende of vroeg negentiende
eeuw. Van Straten toonde dat deze pijpen, die
dicht bij de achterluiken staan, donkerder van
kleur zijn dan die van Gabry, omdat zij meer lood
bevatten. De labialen (dwarssleuven) zijn hier
ook anders van vorm dan de ‘modernere’ van
Gabry. Bij de laatsten is met een stempeltje boven
de sleuf een letter , bijvoorbeeld a of b, ingedrukt
die de toonhoogte aangeeft. Dit is vergelijkbaar
met de ingedrukte ijkmerken op gewichten.
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Anado b.v. kleinmeubelen
Autorijschool J. Bremmer
Verkeersschool Bremmer b.v.
Verkeersschool Bross b.v.
Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.
Aannemingsbedrijf  Groen en Bregman
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
Ir. S. V. Khandedar b.v.
Groentekwekerij G. J. van der Kooij
Van Leeuwen Mechanisatie b.v.
Leune Benthuizen b.v. Aannemers
Aannemersbedrijf Van der Meer
Van der Meer Automobielbedrijf

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel
Administratiekantoor W. Pos
Schoonmaakbedrijf Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
Speedwash b.v.
Speedwash b.v. Delft
J. Taal
Tuincentrum Van der Spek
Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder
Van Waaij b.v. Interieurverzorging
Kantoor Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Van de redactie
De voorpagina van deze editie geeft het al
aan: het 50e Turfje. Toch wel iets om bij stil
te staan; dat onze vereniging deze activiteit
al zo lang heeft kunnen volhouden. 
In de vorige editie hebben wij de noodkreet
geslaakt dat er meer auteurs nodig zijn. Er zijn
enkele reacties op gekomen, maar nog niet
genoeg, ‘nieuw bloed’ blijft nodig.
Het zal niet zo veel voorkomen in dit werk dat
eenzelfde persoon ook 50 keer een bijdrage
levert, maar hier is dat wel aan de orde. Arie
Schellingerhout, lid van de redactiecommissie,
(voorheen eindredacteur) en auteur is vanaf de
1e Turf tot de laatste actief geweest, en blijft
‘turven’.  
Wie moet hiervoor gefeliciteerd worden, de
vereniging of de medewerker? Laten we het
maar houden op wederzijdse waardering.

Het huidige orgel in de
hervormde kerk aan de
Dorpsstraat werd

honderd jaar geleden in
gebruik genomen. Een goede

reden om daar aandacht aan te
besteden, uitgevoerd door Piet van Waay,
organist en kenner van dit instrument. 
Dit artikel krijgt een vervolg in september,
want er zijn nog meer orgels in het dorp. Daar
bedoelen wij niet mee de harmoniums die bij
veel families in de kamer staan of hebben
gestaan, maar de orgels van het kerkgebouw
van de Gereformeerde Gemeente. Daarover zal
Ap de Ruiter, orgelliefhebber (zelfs bouwer/
restaurateur) een artikel schrijven.

(eindredacteur) 

De oude donkere pijpen zijn
met een scherp voorwerp
schrijvend ingekrast met
bijvoorbeeld het woord fis. Dit
oude materiaal is maar een

klein deel van het totale metalen pijpwerk. Het
is afkomstig uit een ouder orgel of uit een
voorraad oude pijpen van Gabry.
Voor kenners: deze oude pijpen zijn niet van
Duyschot (te ver terug), niet van Lohman of
Abraham Meere, deze laatste had veel meer

versieringen. ”Ze passen wel in het tijdperk
van Meere.”(Van Straten)
Dit aantal oude pijpjes geven z.i. om historische
redenen meerwaarde aan het orgel.
Het orgel staat dan ook  bij de instanties als
monument geboekstaafd. Dit is ook van belang
voor het eventueel verstrekken van periodieke
onderhoudssubsidie.

P. van Waaij


