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Op 20 maart 2004 is prinses Juliana overleden. Om haar te herdenken is deze foto
overgenomen uit het fotoboek ‘Kent u ze nog… de Benthuizenaren’, uitgegeven in 1973. De
foto is genomen op 25 mei 1965, tijdens het bezoek van koningin Juliana aan Benthuizen. Een
gedeelte van de daarbij geplaatste tekst nemen wij hierbij over.
“De heer G.C. Diephout vertelt de koninklijke bezoekster hoe het carillon bij het gemeentehuis tot stand
is gekomen (als herinnering aan dit bezoek), waarbij de heren Max Eijsbouts (met bril), A. van Noort,
de (toenmalige) commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland mr. J. Klaasesz, mevrouw
E. Keijzer-Nieborg en burgemeester I.J.P. Keijzer meeluisteren. Op de achtergrond zijn voorts
mevrouw A. van Staalduinen-Paul en de heer D. van der Maas duidelijk zichtbaar.”
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Bestuursmededelingen
Ledenbestand
In het 1e kwartaal van dit jaar verwelkomen
wij de volgende nieuwe leden in de ‘Kring’:
J. Bij de Vaate, W. van Dusschoten, H. Köper,
D. Mets, F. Pos en C. van Veen uit Benthuizen.
Mevrouw A.P. van den Top - van Noort uit
Barneveld, L.H. van Driel uit Alblasserdam en
J.H. van Velzen uit Hazerswoude.
Hier zijn leden bij die hun e-mail adres hebben
opgegeven. Dat is heel gemakkelijk voor onze
ledenadministratie en wij roepen anderen op,
dat ook te doen. Vooral leden buiten Benthuizen.
Medeleven
Op 8 januari 2004 is ons lid Gerrit Schellingerhout
uit Voorschoten overleden. Wij leven mee met
zijn gezin en overige familie.

uit uw geheugen zijn verdwenen komt u daar
weer op fotopapier tegen. Geopend alle
zaterdagmiddagen van 13.30-17.00 uur.
Agenda voor het 3e kwartaal 2003
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur.
De winkel is ook op woensdag open,
van 13.30-16.00 uur.
- tot juli de tentoonstelling Een school in het
pold erland
- de 1e zaterdag van de maand genealogie
inloopmiddag.
Koninginnemarkt 30 april
De Historische Kring zal aanwezig zijn met
twee kramen.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

Vacatures
De jaarlijkse ledenvergadering in maart 2004
heeft geen nieuwe bestuursleden opgeleverd.
De vergadering verliep van een leien dakje, en
zo lijkt het ook met alle activiteiten te gaan.
Achter de schermen blijkt het echter anders te
zijn. Vier bestuursleden, drie mannen en een
vrouw moeten al het werk doen. Dat gaat niet
goed en een dringende oproep: ga bij uzelf te
rade of u dat bestuur moet aanvullen. Uit de
huidige samenstelling blijkt al dat vrouwen
hierbij voorop moeten lopen.
Vervolgens gevraagd: Gastvrouwen- of heren,
die eenmaal in de vier- of zes weken op
zaterdagmiddag dienst willen doen in Het
Molenhuis. Over ander werk valt ook te praten.
Neem contact op met Marcus Pos (secretaris,
telefoon 079 331 37 05) of andere bestuursleden
en medewerkers die u kent.
Activiteiten
De presentatie van het fotoboek Boerd erijen
van Benthuizen is uitgesteld. Leden die dit
(gratis) boek besteld hebben, krijgen bericht
wanneer het verkrijgbaar is. Wie het nog niet
bestelde, kan dit alsnog doen door het
formulier (bij de Turfjes van december j.l.) in te
sturen of te bellen naar de secretaris. Het boek
wordt ook te koop aangeboden.
Een school in het polderland
Op de zolder van Het Molenhuis staat een
fototentoonstelling over 100 jaar School met de
Bijbel in Benthuizen. Benthuizenaars die al lang
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Een school in het polderland
Ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van de Vereniging ‘Een school met de Bijbel’
Benthuizen, is een herdenkingsboek uitgegeven. Een feit, waaraan de redactie van De Turfjes
graag aandacht aan wil besteden, een dergelijk jubileum komt in ons dorp niet zo vaak voor.
Cor Bregman, schrijver van het boek, tevens lid van de Historische Kring Benthuizen,
introduceert hier zijn werk. De school in Benthuizen is de basis geweest voor zijn loopbaan als
leraar Nederlands, later conrector bij een scholengemeenschap.
Als u Het Molenhuis hebt bezocht, weet u in
ieder geval hoe de buitenkant van het boek Een
school in het polderland eruit ziet. Misschien hebt
u in de gauwigheid al kunnen zien dat het een
aantrekkelijk boek is wat de buitenkant betreft.
Ik kan u nu ook al verklappen, dat het wat de
vormgeving betreft, een prachtig boek is
geworden. Over de tekst moet u zelf later maar
oordelen. Ik ben natuurlijk al enkele foutjes en
vergissinkjes tegengekomen. Maar ik denk dat
er op een vrij objectieve manier toch een heel
aardig stuk dorpsgeschiedenis in dit boek is
verwerkt.
Rens Vogelaar heeft de eerste twee hoofdstukken voor zijn rekening genomen, waarin
de voorgeschiedenis en de eerste tien jaren van
de schoolvereniging -van 1904 tot 1914werden vastgelegd. Ik ben als het ware gelijk
met bovenmeester Jonkers en juffrouw Soesan
begonnen, direct na de opening van het
schoolgebouw in het begin van oktober 1914.
En toen bovenmeester/directeur Bitter in 2002
het stokje overdroeg aan de nieuwe directeur
Van Wijngaarden, zat ook voor mij de taak
erop.
Het schrijven van het boek was voor mij als het
ware een terugkeer naar m’n oude geboortedorp, waar ik tot m’n 21ste levensjaar heb
mogen wonen. Ik bezocht de lagere school van
1947 tot 1953; door het schrijven van dit boek
werden deze jaren als het ware in breder
perspectief gezet naar het verleden en naar de
toekomst. Ik was tijdens het bestuderen en
schrijven weer helemaal een Benthuizenaar!
Mijn taak was vooral om via de notulenboeken
een beeld van de school te treffen.
Onwillekeurig kom je dan als auteur een beetje
in de hoek van het bestuur te zitten en wordt
de bestuursoptiek al snel de belangrijkste. Ik
kon ook moeilijk anders, want personeelsvergaderingen werden er tot 1970 nauwelijks
gehouden, laat staan vastgelegd. En de
ervaringen van leerlingen krijg je alleen maar
los als je gericht gaat interviewen of gaat
vragen het een en ander vast te leggen.

Vlnr.: Jopie Bregman Pdr., Cor Bregman Czn.
(één van de schrijvers van dit boek),
Piet Pos Jzn., Lina Bolkenbaas.

Van dit laatste hebben de mederedactieleden,
onder wie verschillenden vanuit de Historische
Kring Benthuizen, op bescheiden wijze gebruik
gemaakt; van tijd tot tijd zijn er korte bijdragen
of interviewtjes met oud-leerlingen opgenomen,
die het beeld uiteraard sterk verlevendigen.
Maar toch, voor het grootste deel was ik op de
notulen aangewezen. Die ontbraken vooral in
het begin wel eens, en dan wordt het natuurlijk
helemaal moeilijk. Naast de notulen waren er
van tijd tot tijd de jaarverslagen die op de
jaarlijkse ledenvergadering door de secretaris
werden voorgelezen. Alleen aan het korte
jaarverslag van secretaris J. van den Berg in
1916 had ik niet veel. Hij had helemaal geen zin
in een jaarverslag en lag daarover steeds met
voorzitter Vreugdenhil in de clinch. Om er
vanaf te zijn schreef hij in genoemd jaar:
“Het vorige jaar verslag eindigde met te zeggen dat
het werk der vereeniging mogen bekroond worden
met de zegen des Heeren. Zoo beginnen het nu met
in het kort saamgevat te noemen dat het verloop der
vereeniging over het jaar 1915 na den mensch
gesproken allezinds bevredigend is o.a. het aantal
leerlingen is van 79 tot over de 90 gestegen en eidige
het nu met Mogen de Heere behagen dat het geslacht
wat dagelijks in de Chr. School te Benthuizen komt
worden opgeleid in de vreesen des Heeren.”
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Tussen 1914 en 2002 liggen reusachtig veel
feiten en ontwikkelingen, die een plaats in het
boek moesten krijgen. Ik heb lang nagedacht
over de opbouw ervan, en tenslotte gekozen
voor een opbouw per 10-tal jaren. Elk decennium
werd in een hoofdstuk ondergebracht. De enige
uitzondering is wat dit betreft hoofdstuk 3 -het
begin van mijn verhaal- dat de geschiedenis
van 1914 tot 1930 bestrijkt. In de verschillende
hoofdstukken komen de verschillende
elementen steeds weer terug, zoals: de taken
van het bestuur, reparaties en uitbreidingen
van het schoolgebouw, het onderwijs zelf, de
personeelsleden, de leerlingen, de redes voor de
school en de ouderavonden.
Misschien is het goed om te vermelden dat de
geschiedenis van de christelijke kleuterschool
geen plaats heeft gevonden in dit boek.
Daarvoor waren de gegevens te summier, en
bovendien ging het om de geschiedenis van de
lagere school -vanaf de fusie de basisschool.

Ik heb geprobeerd elk decennium van een
typering te voorzien die in de titel tot
uitdrukking kwam. Zo kregen de zojuist
genoemde jaren de typering ‘een moeizaam
begin’ mee. De jaren dertig lieten een
consolidatie én een uitbouw zien.
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De jaren veertig waren uiteraard de jaren van
oorlog, maar ook van wederopbouw, al ging het
met dat laatste maar erg moeizaam. De jaren
vijftig boden nieuw perspectief in een nieuw
gebouw. De jaren zestig waren internationaal
en nationaal bruisende jaren, maar voor wat de
christelijke school in Benthuizen betreft, waren
het jaren die ik niet beter wist te typeren dan
‘vasthouden wat men heeft’. De jaren zeventig
lieten een groeiende school zien, wat leerlingen
en personeelsleden betreft, maar ook letterlijk
groeide de school met niet minder dan twee
uitbreidingen in deze jaren. De jaren tachtig
waren de jaren van integratie met de kleuterschool en tegelijk van onderwijsvernieuwing.
Dat waren spannende jaren waarin twee
schooltypen, twee schoolculturen en twee
teams van personeelsleden één moesten
worden. De jaren negentig waren een logisch
vervolg op de jaren tachtig. Het ging na alle
onderwijskundige vernieuwingen die in gang
waren gezet, in deze jaren vooral om kwaliteit
en tegelijk om de identiteit. Die identiteit was
natuurlijk de jaren door van belang geweest,
maar de vragen op dit terrein spitsten zich toe
in het laatste decennium van de vorige eeuw.
Dit brengt me op een belangwekkend feit, en
wel dat men elkaar in Benthuizen honderd jaar
lang heeft weten vast te houden wat de
christelijke school betreft. Aanvankelijk was de
medewerking vanuit de Gereformeerde
Gemeente gering. Men wantrouwde een
christelijke school die vooral door hervormde
en gereformeerde initiatieven tot stand was
gekomen. Voorzitter Vreugdenhil, die zo’n sterk
stempel op de school gedrukt heeft in de jaren
vanaf 1914, was bijvoorbeeld gereformeerd. Hij
was een echte antirevolutionaire mannenbroeder.
En ook de hervormden in het bestuur zullen
meer voor de antirevolutionaire of christelijkhistorische richting gekozen hebben dan voor
een staatkundig gereformeerde. Daardoor was
bij een aantal mensen in de kerkenraad van de
Gereformeerde Gemeente er zonder meer een
wantrouwen tegenover christelijk onderwijs.
Men voelde in de jaren twintig meer voor een
eigen school met schoolmeesters en -juffrouws
uit eigen kring. Het is prachtig om te lezen hoe
juffrouw Soesan rond 1920 een schoolrede hield
die klonk als een klok. Ze was nog maar een juffie
van voor in de twintig, maar wat ze te zeggen had
was zo waardevol dat het bestuur er een brochure
aan waagde. In haar rede deed ze haar best om
weifelende GerGemmers over de streep te
halen en te kiezen voor christelijk onderwijs.

Toen de school -beter het schoolgebouw- in
1924 tien jaar bestond, hield burgemeester
Verheul een klinkende rede, waarin hij zelfs ds.
Ledeboer voor zijn karretje spande om aan te
dringen op christelijk onderwijs. Toch kwam er
mede door het ijveren van ds. R. Kok uit Gouda,
toentertijd consulent van de Gereformeerde
Gemeente in Benthuizen, bijna een eigen school.
Maar de innerlijke aandrang daarvoor was bij
de Benthuizenaren toch te gering, en zeker toen
ds. Van Stuijvenberg aan het einde van de jaren
dertig de Gereformeerde Gemeente kwam dienen
en zijn kinderen naar de christelijke school
stuurde, was het pleit beslecht. Het is prachtig om
te lezen hoe ds. Bieshaar en ds. Van Stuijvenberg
het goed met elkaar konden vinden en enkele
jaren lang beiden op ouderavonden spraken.
In de jaren tachtig leek de geschiedenis van de
jaren twintig zich even te herhalen, maar ook
toen kwamen er geen werkelijke initiatieven.
Men hield elkaar vast en in Benthuizen bleef
het bij één christelijke school. Ook in de jaren
negentig leek het even te komen tot de
oprichting van een tweede alternatieve
christelijke school, maar het christelijke volksdeel
van Benthuizen blééf voor het overgrote deel
kiezen voor een ongedeelde christelijke school.
Zo mag er na honderd jaar nog sprake zijn van
deze ene School met de Bijbel in Benthuizen.
Ons boek zou bijna de basis kunnen zijn voor
een kleine sociologische studie hoe men in een
dorpsgemeenschap kerkelijk gezien met elkaar
omgaat waar het om gemeenschappelijke
belangen gaat. Maar er is meer dan een
sociologisch verschijnsel. Die méérwaarde zie
ik in het embleem van de school. Leerlingen en
leerkrachten samen gefundeerd op het Woord
van God en buigend voor dat Woord. Iets van
de verwondering en blijdschap daarover
hebben Rens en ik in de titel tot uitdrukking
proberen te brengen.
Een school in het polderland. Vroeger lag
Benthuizen temidden van de polders. Gelukkig
is er achter de school nog steeds het vergezicht
over de Noordpolder. Maar met de titel
bedoelen we vooral uit te drukken, dat de
christelijke school in Benthuizen min of meer
een product is van wat in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw het poldermodel
is gaan heten: elkaar vasthouden en trachten
met elkaar tot overeenstemming te komen. Het
poldermodel schijnt afgedaan te hebben, maar
we spreken de wens uit dat deze School met de
Bijbel nog vele jaren in Benthuizen vruchtbaar

mag zijn voor de kinderen die nu leerling zijn
en in de toekomst het zullen worden.

Naast het schoolmeestershuis (geheel rechts)
de poort naar de School met de Bijbel

Ik heb met genoegen aan het boek gewerkt;
naast enige stress leverde het ook veel plezier
op. Dat gold niet het minst voor de vele, vele
kostelijke uistpraken die met name door
secretaris Willem Qualm vanaf de jaren veertig
tot zestig door de notulen werden gestrooid. Ik
heb er dankbaar gebruik van gemaakt, zoals de
lezer zal zien. Zo is in dit boek voor deze mijns
inziens onderschatte figuur ongemerkt een
klein erezuiltje voor hem opgericht. Er zijn
méér figuren te noemen, die een grote indruk
op me hebben gemaakt. Voorzitter Vreugdenhil
was een kerel uit één stuk, ook de beide Van
Gaalens, vader S. en zoon P.T., mochten er als
voorzitter zijn. En ook daarna kreeg het bestuur
steeds de voorzitter die op dat moment nodig
was. S. Bax heeft in de jaren zeventig als een
leeuw gevochten voor zijn school met een
tegenwerkende burgemeester en het proces van
de fusie begeleid, C.J. van Velzen had de taak
een en ander te consolideren en ook qua
identiteit het juiste evenwicht te bewaren, een
taak die inmiddels door R. Schot is
overgenomen.
En dan de verschillende hoofden. Jonkers was
te kort hier om blijvend indruk te maken.
Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Wiersma.
Maar in 1923 kwam meester Idema; deze heeft
meer dan dertig jaar een stempel op de school
gedrukt. Hij kwam met een natuurlijk
overwicht de school binnen. Meester Idema
was de man die het wist en ook gloedvol wist
te spreken op ouderavonden. De oorlogsjaren
hebben deze man waarschijnlijk geknakt.
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De laatste jaren van zijn loopbaan moet hij het
waarbij thuis door zoon- of dochterlief de
heel moeilijk gehad hebben. Het bestuur had
computer moet worden ingeschakeld.
daar mijns inziens onvoldoende oog voor en
stond beslist niet meer achter z’n eigen hoofd.
Al lezend en bladerend, de foto’s nauwkeurig
Nu pas zie ik m’n oude
bekijkend, zal iedere oudbovenmeester misschien in
leerling ongetwijfeld uit het
SCHOOLREISJE,
het juiste licht. Ik heb nog
geheel van dit boek zijn of
een herinnering van een 89 jarige
spijt van de ondeugende
haar eigen schoolCok Schellingerhout was in de jaren
streken die ik met m’n
geschiedenis maken. Want
twintig van de vorige eeuw leerling
klasgenoten heb uitgehaald,
dat mag hier niet onvermeld
van de School met de Bijbel in
daarmee zijn toch al tanend
blijven: mede door enkele
Benthuizen. Zij was er bij op de reünie
gezag nog meer onderenthousiaste medewerkers
ter gelegenheid van het honderd jarig
mijnend. Kinderen kunnen
van de Historische Kring
bestaan van de schoolvereniging.
wreed zijn.
Benthuizen is dit boek naast
Na afloop gaf zij ons een briefje met
Daarna kwam Van Hoeven,
een leesboek vooral een
de volgende inhoud :
de man met een groot overkijkboek geworden. Er staan
“Op school had ik het best naar mijn
wicht op het bestuur, met een
niet minder dan vier
zin. Het leukste wat ik me herinner is
natuurlijk overwicht op wie
generaties Benthuizenaren
het uitgaansdagje één keer in ’t jaar.
hem ook maar ontmoette. Hij
in dit boek afgebeeld!
Christelijke en openbare school
was misschien wel een van
Als voorbeeld ga ik van m’n
gingen gezamenlijk een dag naar zee.
de laatste ouderwetse schooleigen familie uit. Tot de
Er stonden boerenkarren met menners
hoofden uit de twintigste
eerste generatie behoorde
klaar en ’t was een feest om zo de
eeuw, wellicht meer gevreesd
mijn moeder, Pleuntje
polder door te rijden naar Leiden en
dan bemind. Zijn opvolger
Drechsler; ze staat als meisje
daar op de tram naar Katwijk.
Bitter moest grote onderwijsvan een jaar of 11 à 12 op
’s Avonds stond heel Benthuizen ons
kundige ontwikkelingen
een foto in dit boek. Dat was
feestelijk op te wachten”.
leiden en begeleiden in een
ontroerend voor me om te
periode dat de spanningen
zien. Die foto had ik nooit
onder de leden en in het team toenamen.
eerder onder ogen gehad. Mijn broers, zusters
en ik staan in dit boek afgebeeld. Dat is de
Dan zijn er de talloze onderwijzers en
tweede generatie. Maar ook de kinderen van
onderwijzeressen geweest; ieder zal aan hen zijn mijn broer Janus en zus Jannie staan erin. Dat is
of haar eigen herinneringen hebben. Juffrouw
de derde generatie. En de kinderen van Koos,
Stoorvogel en juffrouw Van Eersel waren in de
de tweede zoon van broer Janus, ontbreken
jaren twintig en dertig geliefde juffrouws. De
evenmin. Zij vormen de vierde generatie. Heel
meesters Snel en Hartog waren in de jaren
de twintigste eeuw is in beeld gebracht. Hulde
dertig en veertig een begrip. De meesters
aan met name Miel Bregman en Marcus Pos die
Schrier en De Jong waren dat in de jaren vijftig.
bijzonder veel werk hebben verricht om van dit
Juffrouw Kroon -merkwaardigerwijs altijd als
boek een kijkboek te maken.
mevrouw Kroon aangeduid- en juffrouw
Cuperus waren in de jaren zestig en zeventig
Natuurlijk zou ik het fijn vinden als u met
constante factoren, naast die vele, vele jufs en
aandacht de tekst leest. Maar ik ben nu al blij,
meesters die even in Benthuizen kwamen en
waar ik hoor dat mensen hun best doen om
weer snel vertrokken. Dat is in al die jaren een
zoveel mogelijk bekenden op de foto’s te
probleem geweest. Qualm zou zeggen:
ontdekken. Welnu, daarmee bent u niet zo
meesters en juffrouws zijn net trekvogels. De
gauw klaar. U moet dan zo’n kleine
school in Benthuizen heeft het geweten!
vierhonderd foto’s aan u voorbij laten trekken.
Tenslotte de prijs. Dit boek is een koopje. Daar
Onderwijskundig is er in de loop van een eeuw verdient het bestuur werkelijk geen cent aan. Ik
natuurlijk ook ontzaglijk veel veranderd. Dat
heb nog nooit via een recensie een boek(je) van
komt in dit boek ook van tijd tot tijd uit. Ik
mezelf aanbevolen. Maar nu doe ik het. Ik waag
weet zelf nog dat ik bij aardrijkskunde de rijtjes het er maar op. In een poging om bescheiden te
plaats- en provincienamen klassikaal moest
zijn besluit ik met: Ik geloof niet dat u van de
opdreunen, en bij vaderlandse geschiedenis
aankoop van dit boek spijt zult krijgen.
de jaartallen. Tegenwoordig schijnt men een
aardrijkskundemethode te gebruiken,
Cor Bregman, Hendrik Ido Ambacht.
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Is het vlees, of is het vis?
In het laatste nummer van het vorige jaar gaven wij u een kijkje in het “Register van Baillouws
en Schouts van Benthuijsen van Julij 1633 tot Junij 1651”.
Daar kwamen twee reacties op, beide over de lampreien in het aangehaalde stukje van 15 februari
1650. ‘Het is toch geen konijn’ zo lieten zij ons weten ‘het is toch een vis’. Volledigheidshalve
nemen we dat stukje hier weer even op.
“15 Februarij 1650
ben met Cornelis Cornelisz. Craen over het
plocharijen met Abraham Lourentsz. van der
Willic den eersten deser maent februarij tmijnen
huijse in de keucke geschiet veraccordeert en
sal mij leveren op de Benthuijsense kermis
toecomende twee coppel jonge lamprijen
(k onijnen) (waer op een paar betaelt)”.
De lamprei (lamprij) speelde ook ons parten bij
het samenstellen van het decembernummer.
In dergelijke gevallen raadplegen wij het Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal en soms
ook nog het Etymologisch Woordenboek.
Dat de Schout lamprei met een lange ij schrijft
heeft waarschijnlijk te maken met het in die tijd
niet zo nauw nemen met het gebruik van de
Nederlandse taal.

Vlees en vis
Het gezegde ‘het is geen vlees en het is geen
vis’gaat hier niet op, het kan beide.
Vis heeft daarbij de oudste papieren.
Toch kozen wij voor het konijn; waarom?
De Schout legde een boete op van twee koppel
lampreien. De redactie ging er vanuit dat er wel
gesproken kan worden van een koppel konijnen
maar niet van een koppel vissen; vandaar.
Of het nou het een was of het ander, de Schout
was ongetwijfeld een lekkerbek en zal er van
gesmuld hebben.
Dat de Schout de betaling in nature in het
register vermeldt zal wel inhouden dat een
dergelijke manier van betalen wettelijk was
toegestaan. Mogelijk beschikte Cornelis Craen
niet over voldoende middelen om een
geldelijke boete te kunnen
betalen.

Het is niet de taak van
onze redactie om justitie
van advies te dienen. Het
Lampetra planeri (Bloch)
zou wel een aantal
Beekprik, Europa
problemen op kunnen
15 cm
lossen wanneer zo’n
betaling in nature weer
werd ingevoerd.
Er zouden minder cellen nodig zijn, de rechters
konden met een lager salaris toe en af en toe
ook eens lekker smullen.
Groot Woordenboek
1) lamprei laperel, van laper (likken),
jong konijn.
2) lamprei lampreie, negenoog, prik: van
de vissoort lamprei zijn drie soorten
inheems enz.

Wij vinden het een goede zaak wanneer lezers
reageren op onze stukjes. Dat houdt ons wakker.
Arie Schellingerhout
Hollander

Etymologisch Woordenboek
1) lamprei of lampreel (jong konijn)
dit woord is in gebruik geraakt tussen
1301 en 1400.
2) lamprei (vis)
oudnederlands lampereithe ca. 1100.
middelnederlands lamp(e)reide,
lampereie 1201-1250.
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Boerenbont
Praktisch iedereen kent het wel, het boerenbont servies. Het is nog steeds te koop, maar het
heeft een lange geschiedenis. Voor echter hierover wat te vertellen, eerst de geschiedenis van de
fabrikanten.
Petrus Regout/ De Sphinx
De ouders van Petrus Regout hadden een zaak
in serviezen en glaswerk in Maastricht, waar
onder andere Wedgwoodartikelen en glaswerk
van Cristalleries du Val St. Lambert werd
verkocht.
Toen Petrus 13 jaar oud was overleed zijn
vader en moest hij de school verlaten, om in
de zaak van zijn moeder te gaan werken. Door
de afscheiding van België stopte de aanvoer
van glas en kristal. Hij richtte daarom in 1834
een eigen glasblazerij- en slijperij op, in 1836
gevolgd door een aardewerkfabriek. In de loop
der jaren breidde de fabriek zich enorm uit.
De decors voor het serviesgoed werden
aanvankelijk in Engeland gekocht bij
decorontwerpers. Deze verkochten
dezelfde ontwerpen ook aan
andere fabrikanten, zodat
het mogelijk was dat
verschillende
fabrikanten
serviezen maakten
met hetzelfde
decor.
In Nederland
was dit vooral
het geval bij
Regout en de
Société
Ceramique.
Later namen
deze
fabrikanten zelf
decorontwerpers
in dienst.
In 1883 werd de
sphinx als officieel
beeldmerk
gedeponeerd en in 1899
werd ook de naam van de
firma “De Sphinx”. In 1958
werd Société Ceramique
overgenomen en werd de firmanaam
Koninklijke Sphinx/Ceramique, voorheen
Petrus Regout.
In 1968 werd de productie van huishoudelijken sieraardewerk gestaakt en concentreerde
men zich op de fabricage van tegels en sanitair.
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Société Ceramique
Deze firma is een voortzetting van de firma
Guillaume Lambert, die op zijn beurt
voorafgegaan was door de firma Clermont en
Chainaye. Laatstgenoemde heeft bestaan van
1851 tot 1859. In 1863 werd de naam Société
Ceramique. Evenals Regout kocht men de
decors aanvankelijk in Engeland. Beide
fabrieken hielden elkaar goed in de gaten en
zodra een bepaald decor goed verkocht bij de
ene fabriek, ging de andere het ook maken. In
die tijd zag men daar geen bezwaar in.
Ook deze fabriek breidde zich enorm uit,
maar heeft nooit de omvang van die van
“De Sphinx” bereikt.
Overige fabrieken
Alhoewel deze niet of
nauwelijks iets in
Boerenbont hebben
gedaan worden ze
volledigheidshalve
toch genoemd.
- N.A. Bosch:
deze is in 1853
of in 1854
opgericht,
maar heeft
maar 13 jaar
bestaan.
- Frits Regout:
Opgericht in
1891, gesloten
in 1896.
- Alfred Regout:
Opgericht in 1888
onder eigen naam,
later doorgegaan als
REMA, die vloertegels
produceerde en in 1945
overgenomen is door de
Mosa.
- Louis Regout: Gestart in 1883
onder eigen naam. Rond 1900 is de naam
gewijzigd in Mosa, producent van vloer- en
wandtegels en serviesgoed van porselein. In
tijden van gebrek aan grondstoffen heeft men
ook wel aardewerk gemaakt, maar dat werd
dan meestal plateel genoemd. Ook maakte deze
fabriek sieraardewerk.

Boerenbont
is niet de naam,
waarmee de
productie
omstreeks 1880
gestart is. Het is
de naam voor
eenvoudig
aardewerk met
een bont
bloempatroon.
Soms werd het
gecombineerd met
een geometrisch
decor. Bij De
Sphinx heette het
gewoon decor 15
en bij de Société
Ceramique decor
483a. Er zijn
meerdere
uitvoeringen van
geweest. Bij De
Sphinx heeft men
in het archief 160
dessins en
ongeveer evenveel
filetdecors.
Bij de Société
Ceramique had
men 230 dessins.
Omdat niet alles
bewaard is, is het
totale aantal nog
hoger. Deze
dessins betreffen
het eenvoudig,
deels handbeschilderd
aardewerk.
De vele dessins hielden verband met het
feit, dat de smaak van het publiek
veranderde en er ook regionaal
voorkeuren waren voor bepaalde dessins.
Omdat het aardewerk ook geëxporteerd
werd, moest men rekening houden met de
smaak van het publiek aldaar. Men moet
dan ook niet vreemd opkijken, als men in
Zuid-Amerika, Azië of in Afrika op
markten nog Nederlands aardewerk
tegenkomt.
Toen de Tweede Wereldoorlog afgelopen
was, waren er nog vier decors in
productie, uiteindelijk bleef degene over,
die nu nog te koop is. Deze lijkt nog het
meest op het basisontwerp uit 1880.

Tussen 1880 en 1914 werd het mooiste op dit
gebied geproduceerd en was de export enorm.
Daarna liep de omzet terug, maar in de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw werd het
opnieuw populair.
Het decoreren
De voorwerpen werden met de hand
geschilderd. Later werden bepaalde delen van
het decor met sjablonen aangebracht, maar het
helemaal machinaal werken was geen succes,
zodat handwerk noodzakelijk bleef. De
voorwerpen werden in fasen beschilderd,
bijvoorbeeld van een aantal borden eerst de
bloemen, dan de bladeren en daarna de
andersgekleurde bladaanzetten. Met een fijn
penseeltje werden de dunne lijnen getrokken.
Voor het aanbrengen van een doorlopende
rand had men een tournette, dit is een
draaitafeltje, waarop men het voorwerp kon
zetten en de rand al draaiende kon
aanbrengen. Dit werk werd door vrouwen en
meisjes gedaan. Het dessin van de decors 15 en
483a bestond uit vier kleuren, n.l. rood, blauw,
groen en geel. Een ervaren schilderes kon rond
de 220 grote borden of circa 300 kommetjes per
dag decoreren. Dit betekent, dat er voor een
object maar enkele minuten nodig was. Maar
als we nagaan, dat er in 1954 rond de 1,7
miljoen stuks geproduceerd zijn, houdt het in,
dat men hiervoor meer dan 200 schilderessen
in dienst had.
De naam “Boerenbont”
Deze naam is tussen de twee wereldoorlogen
ontstaan bij grossiers en grote afnemers in
Brabant. Société Ceramique heeft in 1947 deze
benaming overgenomen, weliswaar met de
toevoeging 483a maar bij De Sphinx hield men
vast aan decor 15.
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Het is nu zo, dat bij verzamelaars de naam
Boerenbont staat voor eenvoudig deels
handbeschilderd aardewerk, geproduceerd in
de Maastrichtse fabrieken. Maar oorspronkelijk
gold deze naam alleen voor de decors 15 en
483a en de varianten daarop.
Na het staken van de productie in 1968 werden
de rechten op het decor verkocht aan Boch
Frères in La Louvière in België, waar het nog
steeds in productie is.
Omdat het een gewoon gebruiksvoorwerp
was, is het meeste in de loop der jaren
verloren gegaan, maar op markten en
beurzen is nog voldoende te vinden.
Verzamelen van Maastrichts aardewerk is erg
populair, enerzijds door mensen die op zoek
zijn naar bijzondere boerenbont-artikelen,
maar andere verzamelaars zoeken juist
producten van hogere kwaliteit. Zoals
bijvoorbeeld de modellen Wellington en
Recamir, die erg veel weg hebben van
het crème en witte aardewerk van
Wedgwood.
Mocht men geïnteresseerd zijn, dan kan
men terecht bij de “Vereniging
Maastrichts Aardewerk” Cannerweg 199,
6213 BD Maastricht. Deze vereniging met
ca. 1800 leden organiseert jaarlijks zes gratis
toegankelijke beurzen, maar de dichtstbijzijnde
is pas op 12 december 2004 in Rijswijk.
Piet van Vliet

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
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