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Bestuursmededelingen
Van de tentoonstellingscommissie
In Het Molenhuis staat ‘Boerderijen van
Benthuizen’; een tentoonstelling bestaande uit
ongeveer 160 foto’s van alle boerderijen, ook
die vroeger in de gemeente hebben gestaan.
Beginpunt is de situatie in het voorjaar van dit
jaar, aangevuld met oudere plaatjes.
Familiefoto’s en actiefoto’s van het boerenwerk
vormen het sluitstuk.
U wordt allemaal van harte uitgenodigd een
kijkje te komen nemen. Foto’s kijken is
herinneringen ophalen!
Zwerven door musea
Wij vervolgen onze zwerftocht op woensdagmorgen 26 november en gaan dan, op verzoek
van de vaste deelnemers, naar Panorama
Mesdag in Den Haag.
Vertrek vanaf Het Molenhuis ’s morgens 09.00
uur en thuiskomst rond 13.00 uur.
De kosten bedragen deze keer a 11,-.
U kunt zich opgeven bij Inge van Eeden
Petersman, telefoon 079 331 00 67.
Tot ziens.

Agenda voor het 4e kwartaal 2003
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur,
(de winkel ook op woensdagmiddag van 14.0016.00 uur).
- 1e zaterdag van de maand inloopmiddag
genealogie.
Zwerven door Musea
- 26 november naar Panorama Mesdag in
Den Haag (zie hierboven).

Van de redactie

Zoals aangekondigd in het vorige nummer,
treft u in dit nummer het artikel van Ap de
Ruiter over de orgels in de kerkgebouwen van
de Gereformeerde Gemeente.

Colofon
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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 Het Molenhuis:
zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Samenstelling en redactie
Werkgroep Benthuizer Turfjes
Broekwegzijde 134 - 2725 PE Zoetermeer
Verschijning
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal.
Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal C 10,22 per jaar.
Opbergbanden
Er zijn weer opbergbanden te verkrijgen voor De Turfjes
à C 9,50 per stuk.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Ap, geboren en getogen in Amsterdam, woont
sinds 1967 in Benthuizen. Hij en zijn vrouw
Hannie voelden zich snel thuis in ons dorp.
Sinds 2002 is hij vutter, daarvoor werkte hij als
projectmanager bij IBM. Zij specialisatie was
telecommunicatie.
Hij is van jongsaf geïnteresseerd in het orgel.
Op dit moment volgt hij in Arnhem een cursus
orgelbouwen en bouwt hij in zijn garage een
pijporgel. Daarna gaat hij het al jaren in zijn
bezit zijnde antieke pijporgel (1790) in oude
staat terugbrengen.

Van trekschuit en postwagen tot TGV
Tweehonderd jaar openbaar vervoer en woon-werkverkeer in vogelvlucht
Een spoorlijn in aanleg, een spoorlijn die gaat lopen vanaf de Belgische grens via Rotterdam en
Schiphol naar Amsterdam. Dagelijks kunnen wij in onze directe omgeving de vorderingen zien.
Over enkele jaren gaat daar een snelle trein over. Die trein, de TGV, brengt ons dan vanaf
Amsterdam, Schiphol en Rotterdam binnen enkele uren naar Parijs. Die reis duurt dan niet langer
dan de reis per trekschuit van Rotterdam naar Den Haag omstreeks 1800.
Voetgangers
Onze betovergrootouders verplaatsten zich
meestal te voet. Zij vonden hun werk dicht bij
huis en deden hun boodschappen in een van
de vele winkeltjes in hun naaste omgeving.
Ook wat verdere afstanden werden vaak te
voet afgelegd. Het bekende boek van de Staden Dorpbeschrijver Van Ollefen en Bakker
(1796) geeft de afstand van Benthuizen naar de
omliggende plaatsen aan in roeden en in uren
gaans.
‘Het Dorp of de plaats waar de Kerk staat,
rekend men op 3292 Roeden afstand (zynde
omtrent 2 1/ 4 uur gaans) van de Stad Leyden.
Van Hazarswoude op den zogenaamden
Driesprong rekend men den afstand op 1403
Roeden of een goed uur, en van de Kerk te
Zoetermeer op 1293 Roeden of een klein uur
gaans’.
De kerk werd als meetpunt genomen omdat
dat een herkenbaar punt was in het landschap.
De Rijnlandse roe is 3,767m. De afstand van
1293 roe naar Zoetermeer is dus 4870 m, wat
neerkomt op vijf kilometer per uur.
Ook in een Gemeente Atlas van de Provincie
Zuid-Holland, samengesteld door J. Kuyper in
1869, is de tijdsduur gebaseerd op de afstand
die een voetganger in een bepaalde tijd kan
afleggen.
De afstanden staan in die atlas aangegeven in
Nederlandsche Mijlen of Kilometers.
Kuyper gaat uit van 2.750 meter per half uur,
5,50 kilometer per uur.
De trekschuit
Hoewel de trekschuit ook in China voorkwam
was hij in Europa typisch Nederlands. In ons
vlakke land was het in de 17e en 18e eeuw en
ook nog in een groot aantal jaren van de
19e eeuw een veel gebruikt en comfortabel
vervoermiddel.

Er was een uitgebreid net van jaagpaden langs
rivieren en kanalen. De schuit werd getrokken
door een paard dat over het jaagpad liep.
Op plaatsen waar geen jaagpad was moest er
worden geboomd. Het paard met begeleider
volgden, tot hun diensten weer nodig waren.
Bij sluizen moest worden overgestapt in een
andere schuit.
Op tal van plaatsen zijn er nog gedeelten van
jaagpaden aanwezig, vaak in gebruik als
fietspad. Een voorbeeld daarvan is het fietspad
van Leiderdorp via Koudekerk naar Alphen
aan de Rijn.
Ook in straatnamen leeft het jaagpad voort.
Het Delftse Jaagpad langs de Trekvliet in Leiden
was ongetwijfeld het vertrek- en aankomstpunt
van de schuiten naar en van Delft. Hetzelfde
geldt voor Het Utrechtse Jaagpad langs de
Oude Rijn, daar waren de afvaarten naar
Utrecht.
Er was een uitgebreide dienstregeling en de
schuiten voeren prompt op tijd af naar hun
bestemming.
De dienst Den Haag-Rotterdam was een drukke.
Zestien keer per dag vertrok er een schuit van
de ene gemeente naar de andere. Die tocht
duurde drie uur.
Een trekschuit had meestal twee compartimenten,
een roefje voor wie wat meer kon betalen en
een ruim voor het gewone volk.
De trekschuit deed ons dorp niet aan, wie er
gebruik van wilde maken moest eerst naar
Boskoop of naar de Rijndijk wandelen.
De vergelijking met de snelle trein, met de TGV
is snel gemaakt. Wanneer wij daar over enige
jaren mee willen reizen, moeten we eerst,
gelukkig niet te voet, naar de dichtsbijzijnde
opstapplaats, naar Rotterdam, Schiphol of
Amsterdam.
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Sommige welgestelde kooplieden of rijke
burgers beschikten over een eigen trekschuit.
Daarmee maakten zij tochtjes met familie en
zakenrelaties. Daar was aardig wat personeel
voor nodig. Onder de bedienden was vaak een
‘Moortje’, zoals zwarte mensen in die tijd
genoemd werden. Deze stond samen met de
kapitein voor de mast en gaf een signaal op een
trompet als er een brug geopend moest worden.
Een gezelschap welvarende Denen, op bezoek
in ons land wilde het reizen per trekschuit ook
wel eens beleven. Zij stalden hun rijtuig in
Utrecht en vertrokken voor een reis van negen
uur met de trekschuit naar Leiden. Na in
Leiden overnacht te hebben voeren zij terug
naar Utrecht. De trekschuit was comfortabel,
maar zij gingen toch maar liever verder met
hun snellere rijtuig.
“Iedereen in Holland reist per trekschuit”,
schreef een Fransman in 1812 “en nooit hoorde
ik ruw gepraat of schel gelach, nooit dat gekwek
van vrouwen zoals op Duitse postwagens.”
De postwagen (diligence)
Naast de trekschuit was er de postwagen.
Hoewel de naam anders zou doen vermoeden
hadden de postwagendiensten officieel niets
met briefvervoer te maken. Het waren
particuliere ondernemingen voor personen- en
goederenvervoer met een octrooi van de stad of
een consessie van de staat.
Wanneer er toch brieven werden meegenomen
gebeurde dit meestal illegaal.
Evenals de trekschuit had de postwagen een
vaste route en vaste afreistijden.
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Haltes waren er alleen in de grotere plaatsen.
Goederen voor kleinere plaatsen werden
afgegeven bij een bestelhuis en vandaar veelal
met een beurtschipper of per bodedienst naar
de plaats van bestemming gebracht. Wie niet in
de kom van het dorp woonde kon de voor hem
bestemde goederen bij de beurtschipper of de
bode afhalen. Vaak werden, en zo ook in ons
dorp, de goederen op het kerkplein uitgestald.
De kerkgangers namen die dan na de zondagse
kerkdienst mee naar huis.
Al in 1795, maar waarschijnlijk nog eerder, was
er in Benthuizen een stalhouderij bij de
“herberg waar de Witte Zwaan uithangt”.
Daar kon waarschijnlijk ook een rijtuig, al dan
niet met een koetsier, gehuurd worden.
Onze plaatselijke bestuurders zullen daar in
voorkomende gevallen wel gebruik van
gemaakt hebben. Autoriteiten die ons dorp
bezochten beschikten waarschijnlijk zelf, of
ambtshalve over een rijtuig.
Boeren hadden veelal eigen gerij. Dominee
Ledeboer maakte daar soms gebruik van door
zich door een ouderling die beschikte over een
rijtuig naar de plaats van bestemming te laten
brengen.
Waarschijnlijk hadden de Benthuizer artsen
geen eigen rijtuig, de plaats was daar te klein
voor en er werd ook minder snel een beroep op
hen gedaan dan tegenwoordig.
IJkers van maten en gewichten beschikten vaak
over een eigen paard en rijtuig of een zeilschip.
De IJker die in 1851 de gewichten in
Benthuizen kwam ijken, was in het bezit van
een boeier.

In 1822 openen de gebroeders Busso een
postwagendienst van Gent naar Amsterdam.
Zij geven daar op de volgende wijze
bekendheid aan.

Koninklijke Postwagen
Nieuwe Dienst
Op de Engelsche wijze ingerigt
NOUVELLE CARTE GENERALE ITINERAIRE DES PAYS BAS AVEC LES ROUTES DE POSTE.
NIEUWE ALGEMENE POSTKAART VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Van
Gend naar
Amsterdam
In 24 Uren
Rijdende over Antwerpen Breda
Dordrecht Rotterdam Delft ‘s Hage
en Haarlem.
De Gebroeders Busso van Zijne
Majesteit een Octrooi bekomen
hebbende om op deze route
aanteleggen;
Zal er dagelijks, te beginnen met
den 31e Augustus 1822, des avonds
te negen ure, van Amsterdam en
met den 1e Sept. 1822 des morgens
te vier ure, van Gend, afrijden; en
bestaande uit twee kasten of
koetsen, elk geschikt voor zes
plaatsen.
De ondernemers Wenschenden
alles aantewenden hetgeen tot
gemak en genoegen der Heeren
Reizigers kan strekken, hebbende
jonge lieden van beschaafde
maniren gekozen om als
Conducteurs deze POSTWAGENS
te dienen, en de Postillions
stiptelijk verboden, zich

aantematigen, om, zoo als op
verscheiden andere routes nog
plaats heeft, aan elk Station,
van de Reizigers drinkgeld te
vragen. Eindelijk, om het aan
reizende familien gemakkelijk
te maken, zullende dezelve de
voorste koets van zes plaatsen
geheel kunnen afhuren.”
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De trein
Omstreeks 1830 waren de trekschuit en de
diligence nog de belangrijkste middelen van
openbaar vervoer. Jaarlijks maakten daar
tienduizenden mensen gebruik van.
In 1765 vond de Engelsman James Watt de
stoommachine uit. Zijn landgenoot Richard
Trevithick plaatste daar in 1804 wielen onder.
Zo is de locomotief geboren.
Uit het Latijn: Loco = plaats, Movere = bewegen.
In 1814 ontwikkelde George Stephenson de
stoomlocomotief en in 1825 werd de eerste
spoorlijn ter wereld tussen de Engelse stadjes
Stockton en Darlington aangelegd. Dit werd
een groot succes en gaf de aanzet tot een
uitgebreid spoorwegnet in Engeland.
In 1835 heeft België de primeur van het
vasteland met de aanleg van een spoorlijn
tussen Brussel en Mechelen.
In 1837 wordt de eerste spoorwegmaatschappij
in ons land opgericht, de Hollandse IJzeren
Spoorwegmaatschappij. In 1839 is de eerste
spoorlijn klaar en gaat er een trein rijden tussen
Amsterdam en Haarlem. De maatschappij
beschikt over vier locomotieven van Engels
fabrikaat, de Arend, de Snelheid, de Hoop en
de Leeuw. Ook de eerste machinisten waren
Engelsen.
de AREND

Koning Willem I was een groot voorstander
van een uitgebreider spoorwegnet, maar
aanvankelijk wilde dat niet vlotten.
Particuliere investeerders schrikken terug voor
de hoge kosten. Nadat in 1860 een wet wordt
aangenomen dat de staat verantwoordelijk is
voor de aanleg van spoorwegen komt er schot
in. In 1860 ligt er 325 kilometer spoor, in 1885 is
dat al 2.610 kilometer.
De trekschuit en de postwagen kregen in het
midden van de 19e eeuw steeds meer
concurrentie van de spoorwegen.
De trekschuit heeft die concurrentie langer
kunnen volhouden dan de postkoets.
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De Haarlemse Almanak vermeldt in 1883 nog
steeds afvaarten van de trekschuit tussen
Haarlem en Amsterdam.
In 1939 werd het totstandkomen van de eerste
spoorlijn feestelijk gevierd met onder andere
een grote tentoonstelling in Utrecht. De
locomotief de Arend en een wagon waren
nagebouwd. Bezoekers aan de tentoonstelling
kunnen daarmee een ritje maken. Met mijn
school in Leiden brachten wij een bezoek aan
die tentoonstelling en uiteraard een ritje in een
door de Arend getrokken wagon.
De Arend is nog steeds te bewonderen in het
spoorwegmuseum in Utrecht.
In 1908 deed de elektrische trein zijn intrede op
een lijn tussen Rotterdam en Scheveningen.
Vanaf 1932 besluiten de spoorwegen geen
stoomlocomotieven meer te laten bouwen. Toch
was er bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog pas 499 kilometer van het in
totaal 3.315 kilometer lange spoorwegnet
geëlektrificeerd.
In en na de Tweede Wereldoorlog doet de
stoomlocomotief weer dienst. Vanaf 1958 is het
daarmee afgelopen en verdwijnt de laatste naar
het Nederlands Spoorwegmuseum. Nederland
is daarmee het eerste land ter
wereld dat de stoomtrein
verbant.
Paardenbus, paardentram,
stoomtram en elektrische tram
Zo rond 1850 reden er, onder
andere in Rotterdam,
zogenaamde paardenbussen.
Deze brachten reizigers van de
stad naar de toen buiten de
stad liggende spoorwegstations.
Door de slechte bestrating in Rotterdam was
het niet plezierig reizen in deze bussen. Maar
de rit was kort en het tarief laag.
Een hele verbetering was de komst van de
paardentram. Deze over rails lopende wagons
waren een stuk geriefelijker dan de paardenbus.
Later kwam de stoomtram, die vanaf het eind
van de 19e eeuw steeds vaker werd vervangen
door de elektrische tram.
Veel Benthuizenaars zullen zich de in Leiden
rijdende trams nog wel herinneren. De blauwe
reed stadsdiensten en ging naar de bollenstreek, naar Katwijk, Noordwijk, Voorhout enz.
De gele onderhield een dienst tussen Leiden en
Den Haag.

De automobiel
Aan het begin van
de 20e was de al
veel eerder
uitgevonden auto
zover ontwikkeld,
dat er meer gebruik
van werd gemaakt.
Aanvankelijk
maakte alleen de
elite gebruik van de
auto. De autobus
ging spoedig een
belangrijk deel van
het openbaar
vervoer voor zijn
rekening nemen.
Ondernemende
lieden in de dorpen begonnen een busdienst
naar de stad en naar omliggende plaatsen.
B. Edelenbosch uit Benthuizen begon op
28 maart 1922 een busdienst met één wagen,
een Ford, geschikt voor 16 passagiers. Vanuit
Benthuizen reed hij naar het Zomerhofplein in
Rotterdam en naar Leiden. Het werd geen
succes, hij heeft maar kort gereden, al in 1923
werd zijn vergunning ingetrokken.
W. Schuddebeurs, eveneens uit Benthuizen
nam op 29 januari 1923 de busdienst van
Edelenbosch over. Hij ging rijden van
Benthuizen via Zoetermeer en Berkel naar
Rotterdam-Zomerhofplein (zie foto voorplaat).
Aanvankelijk was het een succesvolle zaak,
want in 1924 komen er twee bussen bij, eveneens
Fords en ook geschikt voor 16 passagiers.
Op 16 juni 1926 gaat zijn bedrijf over naar
firma Hogerwerf en Co., ook uit Benthuizen.
Hogerwerf heeft maar kort gereden.
Op 4 januari 1927 wordt zijn bedrijf overgeschreven op Autocar & Trading Cy., Den Haag.
Het avontuur van drie Benthuizer ondernemers
duurde alles bij elkaar bijna vijf jaar, waarbij
eigenlijk alleen Schuddebeurs enig succes had.
Zij hadden veel concurrentie van W. de Vries
uit Zoetermeer. Van 25 mei 1923 tot 20 januari
1930 reed De Vries exact dezelfde route als de
Benthuizer busondernemers.
Op 20 januari 1930 deed hij zijn busdienst over
aan J.de Kok te Zegwaart en H.W. Schippers uit
Den Haag. Zij bleven aanvankelijk dezelfde
route rijden als hun voorgangers.

Dorpsstraat Benthuizen, rond 1930

De verguning van deze beide heren werd op
4 december 1933 overgeschreven op ‘Citos’.
De naam Jelle de Kok bleef lang verbonden aan
deze busonderneming, ook nog toen dit bedrijf
een andere naam kreeg en verhuisde van
Zoetermeer naar Boskoop.
Het rijwiel (de fiets) en nog eens de auto
De fiets was vrijwel in dezelfde periode klaar
voor algemeen gebruik als de auto. Spoedig
beschikten de meeste families over één of meer
exemplaren. Voor recreatie, maar vooral voor het
woon-werkverkeer en later voor scholieren, werd
de fiets in korte tijd een belangrijk vervoermiddel.
En dat is hij, al dan niet voorzien van een hulpmotor, anno 2003 nog steeds.
De auto heeft vanaf de jaren zestig van de
vorige eeuw het openbaar vervoer een fikse
aderlating doen ondergaan. Steeds meer
mensen gingen vanaf die tijd in kleine plaatsen
wonen. Zij gebruikten de eigen auto om naar
hun werk te gaan in een andere gemeente.
Tenslotte
Voor ons Benthuizenaren is het met het
openbaar vervoer droevig gesteld. De trekschuit
en de postwagen deden ons dorp niet aan. De
TGV suist ons straks alleen maar voorbij. Wat
heeft de toekomst voor ons in petto?
Arie Schellingerhout
* met dank aan Piet de Ruiter voor de van hem
ontvangen gegevens over busdiensten
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De orgels in de kerken
van de Gereformeerde Gemeente in Benthuizen
De tijd zonder orgel
De uitspraak ‘geen kerk zonder orgel’ is maar
betrekkelijk. Want toen door ds. Ledeboer in
1850 de schuurkerk werd gebouwd was dat
zonder orgel. Naar de redenen kunnen we nu
alleen maar gissen.
Een van de
redenen
kan zijn
dat vanaf
de
reformatie
het orgel
volstrekt
taboe was
in de
protestantse kerken. Hervormers als Calvijn en
Zwingli hadden daar een uitgesproken
opvatting over en dat betekende onder meer
absoluut geen muziek in de kerk. De psalmen
werden zonder begeleiding gezongen en de
functie van voorzanger deed later zijn intrede.
Helaas is niet bekend wanneer de eerste voorzanger in de schuurkerk de gemeentezang leidde.
De andere reden is eenvoudigweg dat er niet
voldoende financiën waren om zowel een kerk
als ook een orgel te laten bouwen.
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Het eerste orgel (1922 – 1941)
In de nieuwe kerk werd de gemeentezang
aanvankelijk nog geleid door voorzanger
C. Voorwinden. Consulent Overduin vroeg de
catechisanten in Benthuizen echter op een keer:
“Jongens, we willen er toch graag een orgeltje
in hebben. Kunnen
jullie daar niet eens
voor zorgen?”
De catechisanten
waren er wel voor te
porren. Notabel A.
Kaashoek en J.W. den
Hertog boden aan het
geld te verzamelen.
Spoedig hadden ze het
nodige bedrag (1100 gulden) bij elkaar, zodat
het orgel nog in 1922 aan de voorzitter van de
kerkenraad aangeboden kon worden. Toon
Bregman Adr.zn. (die drie jaar les gekregen had
van de heer Heemskerk te Zoetermeer) en
Bertus Groen waren de eerste organisten,
terwijl Klaas Roggeveen de luchtpomp
bediende.
Dat orgelpompen was soms zwaar werk.
Vooral als organist Pos speelde, moest er flink
gepompt worden om het orgel van voldoende
lucht te voorzien.
Rien en Jan Roggeveen hielpen
hun grootvader Klaas
regelmatig. Opa Roggeveen
hield dan toezicht. Toen hij in
1937 overleed, namen zijn
kleinzoons het
orgelpompersbaantje over.
Jan-Willem Vermeulen pompte
wel eens als Gerrit Pos het orgel
bespeelde.
Er werd door één van de leden
gevraagd het orgel alleen door
“de aangestelde Orgelspelers” te
laten bespelen. “Alhoewel die
man dit wel ongemanierd
voorstelde,” werd zijn verzoek
toch ingewilligd.
Het stemmen van het orgel werd
eerst door N.A. van Dam
gedaan en later door H.
Vermeulen uit Overschie. De
kosterszoon Maarten van
Leeuwen moest dan die dag de
orgelpomp bedienen.

Het tweede orgel (1941 – 1979)
Vanaf juli 1937 was er gespaard voor een nieuw
orgel. Na vier jaar sparen was men zover dat het
orgel aangeschaft kon worden. Het benodigde
bedrag was door de oorlogsomstandigheden
nog niet geheel binnen, maar toch meende de
kerkenraad niet langer te moeten wachten.

Als adviseurs traden drie leden van de
orgelbouwadviescommissie (O.A.C.) van de
Vereniging van Organisten der Gereformeerde
Gemeenten op: A. Van Hell, J. Milhous en
P.J. Wols. De bouwcommissie van de gemeente
hield zich intensief bezig met de uitwendige
aspecten hiervan.

Evenals het oude orgel werd het nieuwe
instrument boven de preekstoel geplaatst. Op
voorstel van de orgelbouwer H. Vermeulen uit
Overschie was aanvankelijk besloten het orgel
op de galerij te bouwen, maar in mei 1940
kwam de kerkenraad hierop terug. Ook
verzoeken van de organisten om de speeltafel
naar de galerij te verplaatsen, werden in later
jaren steevast afgewimpeld.
Het nieuwe kon na enkele maanden uitstel in
november 1941 geplaatst worden en op
4 december in gebruik worden genomen. Dit
orgel heeft dienst gedaan tot augustus 1979.
Het oude orgel is in 1941 waarschijnlijk aan een
gemeente in Amsterdam verkocht.

Het orgel is door Flentrop eerst opgebouwd in
Wapenveld, wegens plaatsgebrek in Zaandam.
Op 1 oktober 1979 is men begonnen met de
definitieve opbouw van het orgel.
De officiële ingebruikneming van het orgel was
op woensdag 28 mei 1980.
Over de klank van het orgel werd het volgende
gezegd; dit orgel heeft de karakteristieken van
een 19de eeuws orgel, deze klank verdient
respect en de stemmen versmelten fraai.

Hoofdwerk

Nevenwerk

Pedaal

Het derde orgel (1980 – heden)
In 1971 werd het opknappen van de kerk
grondig aangepakt. Het interieur was
vernieuwd en in 1977 kregen de plannen om
een nieuw orgel aan te schaffen vaste vorm.
Nadat een orgelcommissie, bestaande uit
ouderling A. Voorwinden, de diakenen
A.J. Kaashoek, G.W. de Peinder, J. Verheul
en P. Voorwinden, organist L. Qualm,
hulporganist P. Van Dusschoten en koster
C.A. Cammeraat hier en daar eens geïnformeerd
had, kreeg de firma Flentrop uit Zaandam de
opdracht om voor 172.162 gulden in 2 1/2 jaar
een orgel te bouwen.

Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf
4
Octaaf
2
Mixtuur III
Trompet 8

Holpijp
8
Baarpijp
8
Roerfluit
4
Nasart
2 2/3
Woudfluit
2
Terts
1 3/5

Subbas 16
Gedekt 8
Fagot
16

De dispositie van het orgel ten tijde van de
oplevering was:

Koppels:
Hoofdwerk/Nevenwerk
Pedaal/Hoofdwerk
Pedaal/Nevenwerk
Tremulant op Hoofd- en Nevenwerk.
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Speeltafel na de verbouwing

koppel aan te brengen. Verder heeft men de
orgelgalerij breder gemaakt. Het orgel heeft nog
steeds dezelfde dispositie met dien verstande
dat in 1996 een discantkoppel is aangebracht.
De huidige dispositie van het orgel sinds 1996 is:

Op een gegeven moment is besloten het
kerkgebouw te vervangen door een nieuw
gebouw. De hoge onderhoudskosten en het
gebrek aan zaalruimte waren hiertoe de directe
aanleiding. Dit had uiteraard consequenties
voor het orgel. Eind 1994 is door de firma
Flentrop het orgel gedemonteerd en
opgeslagen. De oplevering van het nieuwe
kerkgebouw en het orgel vond plaats in het
voorjaar van 1996. Tevens is van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om een discant-

Hoofdwerk

Nevenwerk

Pedaal

Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf
4
Octaaf
2
Mixtuur III
Trompet 8

Holpijp
8
Baarpijp
8
Roerfluit
4
Nasart
2 2/3
Woudfluit
2
Terts
1 3/5

Subbas 16
Gedekt 8
Fagot
16

Koppels:
Hoofdwerk/Nevenwerk
Pedaal/Hoofdwerk
Pedaal/Nevenwerk
Discantkoppel
Tremulant op Hoofd- en Nevenwerk.
Naschrift
Bij de samenstelling van dit artikel is gebruik
gemaakt van informatie
en teksten uit het boek
“Weerdigh t’ aenmercken”
van de schrijver
L. Vogelaar.
De foto’s van de oude
orgels zijn ter beschikking
gesteld door de heer P.
Van Dusschoten en de
foto’s van het nieuwe
orgel zijn gemaakt door
de heer R. Nieuwkerk.
Mochten er lezers zijn die
nog informatie bezitten
over de twee oude orgels
die hier niet genoemd is,
dan stel ik het bijzonder
op prijs als met mij
contact opgenomen word.
Met die informatie kan ik
dan de historie van deze
orgels verder uitwerken.
Ap d e Ruiter
Front van het derde orgel na
de verbouwing
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In gesprek met...
Rian d e Peind er en Hans Bij d e Vaate,
inwoners van Benthuizen, van beroep boomkweker.
In agrarisch Benthuizen heeft deze bedrijfstak, ook wel sierteelt genoemd, in de 2e helft van de 20e
eeuw een plaats gekregen. De buurdorpen Hazerswoude, en vooral Boskoop waren daar al eerder
door bekend.
Rian d e Peind er, geboren
aan de Geerweg op 25 mei
1959, zoon van Gerrit de
Peinder en Lena Moerman,
kwam in ‘het vak’ op zijn
15e jaar. Rian vertelt:
“Toen ik 15 jaar was, kon ik
bij Van der Kooy aan de
Slootweg een stukje grond
van 25m2 huren. Ik ging naar de technische
school en in de avonduren werkte ik op dat
hoekje land. Stek scharrelde ik hier en daar op.
De technische school ruilde ik in voor de lagere
tuinbouwschool in Boskoop, de aanzet tot mijn
huidige vak.
Al heel snel werkten wij met zijn drieën, mijn
broer en Hans Bij de Vaate kwamen erbij. We
hadden toen ongeveer 1.000 m2 grond aan de
Westzijdeweg en het was nog steeds avondwerk.”

Hans Bij d e Vaate, geboren aan de
Westzijdeweg op 1 juli 1958, zoon van
Cees Bij de Vaate en Riet Slootweg,
is vanaf zijn schooljaren al bevriend
met Rian de Peinder. Het met elkaar
spelen tijdens de lagere school, werd
omgezet in met elkaar werken in
hun vrije tijd, tijdens het voortgezet
onderwijs. Hans vertelt:
“Na de lagere school, ging ik naar de technische
school en leerde voor automonteur. Mijn ideaal
was chauffeur te worden. Zolang dat niet kon,
gezien mijn leeftijd, werkte ik bij Aannemingsbedrijf firma De Peinder. Het was dan ook niet
mijn bedoeling boomkweker te worden, maar
door mijn vriendschap met Rian, ben ik daar,
min of meer spelenderwijs, toch in terecht
gekomen. Ik kon ook een stukje grond krijgen
bij Van der Kooy en om het vak goed te leren,
ben ik ook gaan werken op een kwekerij.”

Een jaar na de start van Rian (aan de Slootweg)
was het compagnonschap ‘Bij de Vaate en De
Peinder’ een feit. Een tweemanschap, want de
broer van Rian had zich teruggetrokken.
Het was een bedrijf in ontwikkeling want
sierteelt is een meerjarenteelt. De eerste jaren
worden slechts kosten gemaakt, opbrengsten
zijn er nog niet.
Door hun aanpak, ‘spelenderwijs’ zoals zij nog
steeds zeggen, werden die kosten zo laag
mogelijk gehouden. Van hun zakgeld kochten zij
een riek en het hoognodige handgereedschap.

In die tijd kwam er regelmatig een handelaar in
het dorp (Brak), die dat gereedschap verkocht.
“Mijn eerste riek heb ik nog steeds”, zegt Rian
trots. “Helaas is die van mij kapot”, zegt zijn
compagnon.
Stek werd gesneden in de keuken bij mevrouw
De Peinder (wat zal zij een troep opgeruimd
hebben), later in de schuur van Bij de Vaate.
Hoe ze aan die stek kwamen? “Och, in veel
tuinen groeiden boompjes en struiken”! Familie
en vrienden waren hun welgezind.
Er kwam grond te koop aan de Westzijdeweg,
1.600 m2, maar; de jongens waren nog geen
18 jaar. Zij hadden nog de zogenaamde
‘handlichting’ nodig. En dat niet alleen, er
moest ook gefinancierd worden. Ook daarvoor
werd een oplossing gevonden. De bank ging
akkoord, mits er iemand ‘borg’ wilde staan.
Voor beide formaliteiten werd iemand
gevonden en het land werd eigendom van de
v.o.f. Bij de Vaate en De Peinder. Op het land
werd een schuurtje gezet. Een nieuwe
accommodatie voor stek maken, inplaats van
de keuken bij de moeder van Rian en de schuur
van Hans zijn vader.
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Toch had die keuken wel een voordeel, het was
er lekker warm. Een oliekachel voor in hun
schuur(tje) werd opgesnord. Alles tweedehands
en veel zelfgemaakt. Een tankje van een ‘Puch’
werd gebruikt als olietank voor de kachel.
Lonend was het nog niet. Naast het eigen bedrijf
werkten beiden bij kwekers, bij Van den Bosch
in de Loete (Hazerswoude) en bij Van Klaveren
aan de Zijde in Boskoop.
Op die manier werden ook contacten gelegd
voor de afzet van hun eigen producten. De
baas deed ‘zijn handen voor zijn ogen’ bij die
onderhandelingen. Rian kreeg zelfs de kans om
onder werktijd naar de beurs te gaan voor hun
eigen handel. Die tijd moest hij ‘s avonds
inhalen, maar toch. Het was een welwillend
gebaar. Van voltijdsbanen gingen ze over op
deeltijd, 4-3-2-dags banen, tot het eigen bedrijf
zo rendabel werd om daaruit hun inkomen te
kunnen verwerven.
Waren zij de eerste boomkwekers in Benthuizen?
“Niet echt, vroeger, in de fruitboomgaard van
Van Gaalen werd al wat ‘onderstam’ gekweekt.
Maar dat mocht in het grote geheel van de
boomkwekerij in het dorp geen naam hebben.
Van de starters in Benthuizen was Adrie Leune
de eerste die in de ‘Boskoopse teelt’ ging
werken.
Door hem zijn wij ook in Hazerswoude en
Boskoop terecht gekomen. Wij behoren wel tot
de eerste groep, waarbij ook de kwekers in de
Noordpolder zijn begrepen.”
Het bedrijf is gegroeid van die 25 m2 waar Rian
mee begon, tot 3 ha., verspreid over 3 percelen.
Het laatste perceel werd
onlangs gekocht. Behalve
eigen grond, zijn er ook nog
wat percelen in huur, alles
gelegen in Benthuizen en
Hazerswoude.
Op het perceel aan de
Westzijdeweg (Hazerswoude),
staat een schuur van 300 m2,
in plaats van het kleine
schuurtje. De nieuwe schuur
is voorzien van een kantine,
een kantoor en een koelcel.
Buiten staat een kas en ter
herinnering aan vroeger staat
er ook nog het 1e bouwsel,
een ‘tunnelkas’ van 4,5x16 m2.
Dan nog het machinepark,
bestaande uit onder andere:
een smalspoortrekker met
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hefinrichting; een heftruck; een spitmachine;
een frees; een pootmachine, een vrachtauto en
meer.
Herinneringen aan vroegere investeringen zijn
nog levend; 1.200 gulden bij elkaar grabbelen
voor een (gebruikte) pomp en frees was een
heel kwarwei. Maar, de investeringen zijn nog
niet mis, zeker als ook de grondprijs in
aanmerking wordt genomen.
Het machinewerk, is dat voor jullie ook nog
handwerk geweest?
“Nou en of, wij weten nog precies hoe dat ging.”
Een voorbeeld is het aanbrengen van nieuwe
zwarte grond, dat nu gedaan wordt door een
loonbedrijf. Bomen en struiken met kluit
nemen bij aflevering veel grond mee, met als
gevolg dat regelmatig een nieuwe laag zwarte
grond nodig is. “Toen wij een lap grond
kochten, had die een nieuwe laag nodig. Dat
was toen nog handwerk.
In 1986 hadden wij een stuk grond langs de
Klapachterweg, (spruitenland van Gerrit de
Peinder). Dat was zwaar werk, kruien tegen de
dijk op, alles over de afzetting met
prikkeldraad tillen, dan aan de andere kant in
een bootje of op een vlot laden en over het
water zetten (trekken met een touw) en weer
uitladen. Maar wij waren nog jong!”
‘Alle hout is geen timmerhout’ en alle aarde
blijkbaar geen sierteeltaarde. Dat blijkt ook wel
uit het gebruik van de agrarische grond in
Benthuizen. Waar vroeger koeien liepen is nu
akkerbouw en slechts op enkele plaatsen
sierteelt, daar waar geen zware klei is.

Behalve de veranderingen door de mechanisatie,
heeft ook de afzet van de boomkwekerij een
verandering ondergaan. Kwamen vroeger de
‘bomenzoekers’ (commissionairs of handelaren)
met hun lijsten op de bedrijven, tegenwoordig
geeft de kweker per computer zijn voorraad
door aan de centrale VARB in Rotterdam. De
nieuwe ‘bomenzoeker’ voor de exporteurs.
Op voorraad wordt niet meer gekocht, kopen is
leveren! Daartegenover staat een maandelijkse
afrekening en dat was vroeger wel anders. 1x per
jaar, dat betekende krediet geven van een jaar!
De eerste aanpassing was 2x per jaar, gevolgd
door 3x per jaar (2x herfst en 1x voorjaar).
Het bedrijfsjaar loopt van juni tot juni, in
boekhoudtermen voor de agrarische sector,
‘een gebroken boekjaar’. Anders gezegd; bij de
wisseling van een kalenderjaar staan er
‘gewassen te velde’.
Het poten is duidelijk, het oogsten bekend,
maar hoe werkt de afzet?
- “Wij kunnen 1x per week, in het seizoen zelfs
2x, naar de beurs gaan (in Boskoop). Daar
hebben exporteurs tafeltjes met ‘zoeklijsten’.
De kweker kan zijn product aanbieden.
Exporteur (handelaar) en kweker kunnen een
overeenkomst tot levering sluiten, waarbij de
door de Nederlandse Bond van Boomkwekers
opgemaakte richtprijslijsten (minimum/maximum) als basis dienen. Bij verkoop
worden de producten meestal bij de exporteur

afgeleverd. De beurs is trouwens 3 maanden
per jaar gesloten, de zomermaanden.
- Dan is er nog de ‘Boskoopse veiling’. Dat
moet gezien worden als een ‘cash en carry’
voor de groothandel, niet te vergelijken met
een bloemenveiling. Tegenwoordig wordt ook
wel aan de VBA (bloemenveiling) geleverd,
maar via een bemiddelingsbureau en dan
wordt er ook wel ‘geklokt’.
- Vrij nieuw is ‘Groen Direct’ op het ICTterrein in
Boskoop. Wij noemen dat wel de ‘karrenbeurs’.
Wij plaatsen daar karren met monsters, waaruit
de kopers, bijvoorbeeld tuincentra, hun
bestelling kunnen doen. Wij leveren af zoals de
klant dat wil, op kar, pallet, exportverpakking
etc.”, afgehaald of thuis gebracht.
Ongeveer 30 jaren boomkwekerij, een terugblik
- Door de mechanisatie is er veel veranderd,
een verbetering voor het lichaam. Het blijft
echter zwaar werk, struiken en bomen groeien
nog altijd vanuit de grond.
- Regelgeving; vooral de milieuvoorschriften
zijn sinds 5 jaren sterk toegenomen met onder
andere een verplichte administratie voor
bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
- Pootvoorschriften en Arbowetgeving.
Dit alles is kostenverhogend maar zijn de
prijzen van het product in gelijke mate
verhoogd? Het antwoord daarop is nee.
Productievergroting is de manier om die
kostenverhoging op te vangen.
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Is het nu nog mogelijk een
kwekerij te beginnen zoals
jullie dat hebben gedaan?
“Dat lijkt onwaarschijnlijk.
Er is zoveel veranderd en het
past niet meer in deze tijd.”
En dat is nou net wat
geschiedenis maakt. Een
betrekkelijk jong bedrijf, dat
in zo korte tijd zoveel fasen
heeft meegemaakt.
Het begon ongeveer 30 jaren
geleden met een riek en 25 m2
grond en bij het afsluiten van
dit artikel praten we over
een bedrijf van ruim 3 ha.,
volledig gemechaniseerd. De
computer heeft een
belangrijke plaats in de
bedrijfsvoering. Voor het
kwaliteitsmerk ‘Quali Tree’ is
de aanzet gegeven.
Niet zonder menskracht, de
eigenaren en hun vaste
medewerker Jan Pieter de Vrij, zijn volle dagen
(in het seizoen 2x vol!) in touw, bijgestaan door
vakantie- en oproepkrachten en niet te vergeten
hun gezinsleden.
Beiden beseffen dat succes niet alleen bestaat
uit ‘menskracht’ maar zijn dankbaar dat zij de
gezondheid en kracht hebben gekregen om dit
te kunnen doen.

Rian en Hans, bedankt voor jullie
medewerking aan een artikel over de jonge
historie van Benthuizen.
Inge van Eed en Petersman

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:
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
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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

