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De nieuwe aanwinst van de HKB met op de voorgrond herberg en stalhouderij “De Zwaan”,
gelegen aan de driesprong Heerewegh/ Dorpsstraat, Slootweg en Geerweg. 

- foto Jaap van Dongen -
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Die ‘t plekjen ooit vergeet…
In dit nummer:



Welkom
4 nieuwe leden boekten wij in de afgelopen
periode. Uit Benthuizen de heren
J.M. Brouwer en G.A. Oudega. 
Uit Zoetermeer de heer N. van der Heijden
en uit Boskoop mevrouw P. Bollaart-van
Leeuwen. Weet dat u ook welkom bent als
medewerker van welke activiteit dan ook in
onze vereniging.

Medeleven
Onlangs hebben wij bericht ontvangen van
het overlijden van drie leden: mevrouw
G. Verweij-Achterberg, mevrouw 
M. Blijleven-de Vrij en de heer G.J. Kneppers.
Onze condoleances gaan uit naar hun
bedroefde families.

Activiteiten
Op zaterdag 3 september is Het Molenhuis
geopend vanaf 10 uur. De Rabo-fietstocht
wordt dan gehouden en op het terrein van
molen De Haas is een controlepost. De
koffiekamer en bij mooi weer het buiten -
terras staan klaar om fietsers te ontvangen en
te laven met een drankje. In de Winkel van
Sinkel is een ‘snoepje voor onderweg’ te koop.

De zaterdag daarop, 10 september, is het
Open Monumentendag. Het Molenhuis en de
Winkel zijn dan weer de hele dag geopend.
Het landelijk thema van die dag is religieus
erfgoed . Dat is voor onze organisatie en in
ons gebouw een moeilijk thema om aandacht
aan te geven. In de ‘secretarie’ van de
oudheid kamer zijn foto’s te zien van de
kerken in onze gemeente. Wij verwijzen u
graag naar de kerken in het dorp.
Maar zoals gebruikelijk maken wij er een
gezellige dag van met veel activiteiten. De
‘proefkeuken’ is weer geopend, buiten staat
een scharensliep die graag uw botte scharen
en messen slijpt. ‘s Middags komt er een
‘boerenijskar’ die vers ijs verkoopt zoals u
zelden proeft. Er staat ook een bric-à-brac
kraam

Op de andere zaterdagen zijn de oudheid -
kamer en de winkel geopend van 13.30 tot
17.00 uur. (De winkel ook op woensdag -
middag tot 16.00 uur). De eerste zaterdag
van de maand is er inloopmiddag genealogie .

De tentoonstelling
De geschiedenis
van de keramische
dakpan staat nog
enkele weken op
de zolder van Het Molenhuis. Over een
nieuwe tentoonstelling ontvangt u bericht in
een Nieuwsbrief. Daarin wordt ook bekend -
gemaakt wanneer dit jaar een ledenavond
wordt gehouden in De Bron.

Zwerven door musea
op woensdag 28 september naar Rotterdam,
zie bijgaande folder.

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

2 •  BENTHUIZER TURFJES  •  augustus 2005

Bestuursmededelingen

Colofon

ISSN 1569-058X

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

Poortugaalstraat 216, 2729 HJ  Zoetermeer

E-mail Historische Kring Benthuizen

HKBenthuizen@hetnet.nl

Verschijning

Dit blad verschijnt driemaal per jaar.

Verspreiding

Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.

De contributie bedraagt minimaal C 10,22 per jaar.

Opbergbanden

Er zijn 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.



De brochure Open Monumentendag 2005 
De kerkgebouwen nemen de grootste plaats
in onder het religieus erfgoed. Daarnaast
(schuil)kerken en kapellen, synagogen,
kloosters, begraafplaatsen, seminaries,
pastorieën, vrijmetselaarsloges, gasthuizen,
hofjes, tempels en moskeeën. Maar ook
veldkruizen, klokken, orgels en andere
inventarisstukken. Al die objecten laten  stuk
voor stuk iets zien hoe de mensen door de
eeuwen heen hun religie beleefden.

De geschiedenis
van het religieus

erfgoed in
Nederland

begint 

ongeveer
vanaf de
Romeinse tijd. 
Op verschillende
plaatsen zijn heidense
tempels gevonden. Bij
die tempels (Kessel en
Empel) zijn offergiften
gevonden. De oudste resten
bevinden zich in Nijmegen, Elst en
Maastricht. Stenen altaren die aan de godin
Nehalennia gewijd waren zijn uit de
Oosterschelde gevist.

Buitenlandse missionarissen predikten in
onze streken voor het eerst het christendom.
Een van hen, Willebrord bracht een kerktype
mee uit Northumbrië, een zaalkerkje met een
smaller rechthoekig koor. Het oudst
bewaarde type, gebouwd omstreeks het jaar
800 staat in Lemiers.
Gedurende de elfde tot de dertiende eeuw
werden de kerken in Romaanse stijl gebouwd,
monumentale massieve bouwwerken met
zware muren en kleine rondbogige vensters

en deuren, meestal in de vorm van een Latijns
kruis. Puur Romaans zijn maar weinig kerken.
De bouwtijd was in de Middeleeuwen erg
lang, en verbouwingen en restauraties in
latere eeuwen werden uitgevoerd naar de
smaak van die tijd. In alle middeleeuwse
kerken stond een altaar, waarop de heilige
handelingen van de misviering plaatsvonden.

In de eerste helft van de dertiende eeuw
begon de gotische bouwstijl tot Nederland
door te dringen. Het gebruik van spitsbogen,
steunberen en luchtbogen maakten lichtere
gebouwen mogelijk met minder muur en
meer raam. De vormen werden steeds
flamboyanter, totdat zij in de zestiende eeuw
weer uit de mode raakten. Tot 1559 was
Utrecht de enige bisschopsstad. Voor de
bisschopskerk, kathedraal, werd in de
veertiende eeuw een toren gebouwd die een

toonaangevende rol kreeg in de
Middeleeuwen en veel navolgers had.
De torens namen een belangrijke plaats
in, niet alleen voor de kerk maar ook
voor de stad.

In 1573, na de Reformatie, werd de
rooms-katholieke kerk in de Hollandse

gewesten verboden, kerkelijke plechtigheden
mochten niet meer plaatsvinden. De
Republiek was protestant geworden. Uit de
kerken werden de beelden, altaren en andere
specifieke roomse voorwerpen verwijderd.
De kerken worden dan sober ingericht voor
de protestantse erediensten.
In de zeventiende eeuw, de tijd van het
classicisme, worden de belangrijkste
historische protestantse kerken gebouwd. De
preek speelt een belangrijke rol en de
gelovigen moeten zich rondom de kansel
kunnen scharen. Het bouwen van kerken
voor andere religies werd niet of nauwelijks
toegestaan.Toen zijn de schuilkerken
ontstaan, niet alleen voor de rooms-
katholieken maar ook voor bijvoorbeeld de
doopsgezinden.
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Open Monumentendag 2005
Religieus erfgoed geloven in monumenten 

Dit jaar vindt de landelijke Open Monumentendag plaats in het weekend van 10 en 11
september en het thema is religieus erfgoed. Uit gesprekken komt dikwijls naar voren “religie
is toch een persoonlijk beleven, daar kun je toch geen objecten bij plaatsen”? Bij nadere
beschouwing zijn er echter heel veel gebouwen en andere objecten die in het algemeen
worden gerangschikt onder cultureel erfgoed, maar ontstaan zijn uit de religies.



Deze situatie duurde tot in 1795 toen als
uitvloeisel van de scheiding van kerk en
staat (de Franse revolutie) de bevoorrechte
positie van de protestanten in de Noordelijke
Nederlanden werd opgeheven. Elk kerk -
genootschap kreeg voortaan het recht om
openlijk eigen kerkgebouwen te stichten en
diensten te houden. De protestanten (behalve
in Noord-Brabant) bleven meestal in het
bezit van de middeleeuwse kerken, die zij
gedurende de Reformatie hadden
geconfisqueerd van de rooms-katholieken.  
De meeste negentiende eeuwse kerken zijn
door rooms-katholieken gebouwd, vaak in
neostijlen, die herinneren aan hun vroegere
glorietijd.

De protestanten bouwden ook nog al wat
kerken aan het eind van de negentiende-
begin twintigste eeuw. Kerkscheuringen
waren daar de oorzaak van.
In de jaren vijftig en zestig van de twintigste
eeuw ontstonden nieuwe stromingen in de
kerkbouw. Gebouwen die door verschillende
kerkgenootschappen gebruikt worden en
waarvan de ruimtes multifunctioneel zijn. 
Door de ontkerkelijking van Nederland
komen prachtige oude gebouwen leeg te
staan. Soms wordt een passende nieuwe
bestemming gevonden. Helaas komt ook de
sloophamer wel eens om de hoek kijken. Ook
kloosters en andere in de brochure genoemde
gebouwen wacht dit lot of zijn er al door
getroffen. De Middeleeuwen (en later), toen
de geestelijkheid en de adel, dikwijls ten
koste van de arme bevolking, veel geld
beschikbaar stelde voor religieuze gebouwen
en aanhorigheden zijn voorbij. Wij hebben de
plicht om dat, wat nog is overgebleven van
het erfgoed in stand te houden. Het is een
onderdeel van onze historie. 
In onze omgeving is veel te zien op 10 en 
11 september. Ga de deelnemende gebouwen
binnen en verrijk uw kennis van dit erfgoed.
Vergeet niet het religieus erfgoed in uw eigen
woonplaats (Benthuizen of elders) te bekijken.

De hervormde kerk in Benthuizen
Bij de term ‘erfgoed’ wordt meestal gedacht
aan oude gebouwen of voorwerpen. Die zijn
over het algemeen het meest interessant,
omdat zij een beeld geven van het leven in
vroeger tijden. Als dat erfgoed nog volop
wordt gebruikt in het dagelijks leven heeft
dat een dubbele functie die onze interesse
meer dan waard is.

De hervormde kerk aan
de Dorpsstraat in

Benthuizen, vóór de
verbouwing in 1938.

Tot het oudste
nog aanwezige
religieus erfgoed
in Benthuizen
behoort de
hervormde kerk
met aanhorig -
heden. Omdat
die op Open
Monumenten dag
(10 september)
geopend is voor
het publiek,
besteden wij op deze plaats daar aandacht aan.

In de polders rondom Benthuizen is van alle
kanten de toren van de kerk te zien. De toren
uit 1672, gebouwd aan de kerk, is geen
eigendom van de kerkelijke, maar van de
burgerlijke gemeente. Dat is een gevolg van de
‘scheiding tussen kerk en staat’ van 1798. Toen
werden de kerktorens publieke gebouwen. 
Op de eerste verdieping staat sinds 1931 een
Eijsbouts’ uurwerk. Twee wijzerplaten, aan
de west- en de noordkant zijn van 1717/18.
De plaat aan de zuidkant is uit 1972, toen het
torenuurwerk gerestaureerd werd. 
Van de twee klokken is de oudste 359 jaar
oud, een kleine klok met prachtige
ornamenten. De andere, de grote klok is van
1950, een vervanging voor de in de oorlog
geroofde antieke klok.

Naam predikanten in de consistoriekamer (met ds. Van Eijk)
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Vanuit de toren is de gevangeniscel boven
het voormalige brandspuithuisje bereikbaar
via een fraaie houten deur. Het ‘etensluikje’
is nog intact. De cel is ook eigendom van de
burgerlijke gemeente.

Vanaf het begin van de veertiende eeuw
wordt gesproken over een kerk in
Benthuizen. Aanvankelijk zal dat een rooms-
katholieke kapel zijn geweest. In 1576 (na de
reformatie in Benthuizen) werd de kapel,
met name het interieur, geschikt gemaakt
voor de protestantse eredienst. 
De kerk werd vernieuwd en vergroot in 1672
(tegelijk met de bouw van de toren).Op een
kaart van de drooggemaakte noord- en
zuidpolder uit 1769 is nog de vorm van een
kruisbasiliek te zien.
In 1732 volgde een restauratie, die niet
afdoende bleek want 60 jaar later werd de
kerk gesloten wegens bouwvalligheid. Het
duurde tot 1797 voordat er een nieuw
bedehuis stond. Dat gebouw onderging in
1938 een indrukwekkende uitbreiding, in
1971 gevolgd door nieuwbouw van
verenigingsgebouw ‘De Bron’ op de plaats
van de oude consistorie. 
Deze verbouwingen en andere interne
aanpassingen hebben geleid tot het mooie
kerkgebouw met het prachtige interieur. Tot
dat interieur behoren veel antieke stukken,
elk met hun eigen verhaal, religieus erfgoed
dus.

Naast de kerk
ligt de
hervormde
begraaf plaats.
Het ijzeren
draaihek
dateert uit
1917 en de
ommuring
kwam gereed
in 1930.
De kerk -
voogdij
besloot in 1971
de begraaf -
plaats officieel
te sluiten,
omdat de
algemene
begraafplaats
toen werd
opgeleverd.

Bij de oude kerken staat over het algemeen
een kosterswoning en een pastorie. In
Benthuizen staat de kosterswoning, die
gebouwd is in 1977 tegenover de kerk.
Daarvoor stond er een woning aan de
westkant van de kerk. Daar is niets meer van
te zien, de grond is nu in gebruik als
parkeerstrook.
De pastorie, gebouwd in 1928 staat iets
verder in de Dorpsstraat, op nummer 80. Het
is een min of meer ‘deftig’ gebouw uit de
jaren twintig van de vorige eeuw. Brede
vensters met glas-in-lood, een gemetseld
balkonhek, een overstekende daklijst en een
tentdak met piron. Rondom het huis ligt een
grote tuin, beschermd door een hoge wind -
haag.

Overige kerken
Niet minder belangrijk, maar jonger en helaas
niet geopend op Open Monumentendag is
de nieuwe kerk met het verenigingsgebouw
en de kosterswoning van de Gereformeerde
Gemeente aan de Dorpsstraat 63. Voor de
kerk ligt een royaal plein. 
De eerste kerk, gebouwd in 1922 stond op
diezelfde plaats, maar enigszins
‘weggeduwd’ achter de kruidenierswinkel
van Verheul en de daaraan gebouwde
kosters woning.

Interieur van de kerk uit 1922 
van de Gereformeerde Gemeente  
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Daarvoor, vanaf 1840 werden de diensten in
verschillende gebouwen gehouden. Enkele
onderdelen van de vroegere interieurs zijn
bewaard gebleven.  
De pastorie van de Gereformeerde Gemeente
is een statige woning uit de jaren dertig van
de vorige eeuw. Het adres is Dorpsstraat 27.
Tot 1977 was het de ambtswoning voor de
burgemeester.

De Hoeksteen aan de Dr. Albert Schweitzer -
laan 2 is het kerkgebouw van de Protestantse
gemeente van Benthuizen. Het is een
voormalig schoolgebouw, dat nu multi -
functioneel ingericht is. De klokken stoel
draagt bij aan de ‘kerkelijke’’ uitstraling en
voor het overige is het een kerkgebouw
nieuwe stijl, zoals bedoeld in de aangehaalde
brochure over religieus erfgoed.

Aan de Koningin Julianastraat staat de mooie,
nieuwe kerk van de Oud Gereformeerde
Gemeente . Nieuw, maar erfgoed door de
religieuze bestemming en achter grond.
Religie is van alle tijden en alle geslachten.

Wat nog meer?
Religieus erfgoed is ook te vinden bij
particulieren. Wat dacht u van de vele
kerkbanken, bidstoelen, heiligenbeelden,
bijbels en liedboeken?  Misschien niet altijd
bewust, maar het geeft een beeld van onze
voorouders (en onszelf).

Nog iets over Benthuizen, een vraag. Wat is
er waar over het bestaan van een oud
klooster. Ouderen praten over bepaalde
huizen die vroeger in de Dorpsstraat stonden
over “het oude klooster”. Wie zoekt dat nu
eens uit voor de redactie van De Turfjes?

Inge van Eeden Petersman

Bronnen: - Brochure Open Monumentendag 2005
uitgave Stichting Open Monumentendag 

- Geleert en Gesticht 
uitgave Kerkvoogdij Hervormde
Gemeente Benthuizen 1972

- Weerdig t’aenmercken 
uitgave Kerkeraad Gereformeerde
Gemeente te Benthuizen - 1990
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Wat jammer nou toch.
Al onze pogingen en oproepen voor nieuwe
medewerkers voor De Turfjes zijn op niets
uitgelopen. Het gevolg daarvan is dat u nu
pas het tweede nummer van dit jaar
ontvangt. In december volgt er nog een en
daarmee is de uitgave gereduceerd tot
driemaal per jaar (in plaats van viermaal).
De oproep blijft dus staan.

Een andere opmerking gaat over onze
kolom ‘medeleven’. We krijgen wel eens
commentaar dat het overlijden van een lid
of viering van een feestdag niet vermeld is.
Als u wilt dat zo een bericht wordt
opgenomen, geef ons dat dan tijdig door.

IvEP

Van de redactie
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Kees Mulder
De nieuwsgierige bezoeker was de heer Kees
Mulder. 
Helaas ging er bij mij bij de naam Mulder
aanvankelijk geen lampje branden. De naam
kwam mij niet helemaal onbekend voor,
maar daar bleef het bij.
Kort nadat Kees was vertrokken flitsten de
lampjes wel aan en herinnerde ik mij dat
herbergier/landbouwer Jacob Mulder in de
19e eeuw eigenaar was van herberg en
stalhouderij “De Zwaan”.
“De Zwaan” stond aan de driesprong
Heerewegh/Dorpsstraat, Slootweg en
Geerweg.

De opeenvolgende eigenaren van 
“De Zwaan” vanaf het eind van de van de
18e eeuw
Tijdens de overgang van de Republiek
der Verenigde Nederlanden in 1795
naar de Bataafsche Republiek was
Cornelis Boerman de kastelein. 
In die tijd werden in 
zijn herberg veel
vergaderingen gehouden. De
omwenteling in 1795 is in
Benthuizen rustig verlopen.
Cornelis Boerman stierf in
1813. Zijn weduwe
verkoopt herberg en
boerenbedrijf aan Willem
van Leeuwen, kastelein in
Benthuizen.
Bij de koop was ook
inbegrepen een aan de
overkant van de Heerewegh
gelegen: “erve, woonhuis,
bebossing en een stuk weiland”. 
Jaren later liet Van den Berg op die
plaats een woonhuis bouwen. Dat
woonhuis staat er nog steeds en wordt door
de huidige eigenaar D. Könings zo veel
mogelijk in de oude staat gerestaureerd en
teruggebracht.

Kastelein/landbouwer Van Leeuwen op zijn
beurt verkoopt op 2 mei 1843 zijn bezittingen
aan Jacob Mulder. 

Jacob Mulder
Jacob is geboren in 1814 in het Zuid-Hollandse
dorp Korteraar. Hij was koopman en “slagter”.
Na zijn huwelijk met Geertrui van der Tang
uit Ter Aar omstreeks midden jaren 30 van de
18e eeuw vestigt hij zich als “koopman/ -
slagter” in Benthuizen.    
Hoe het hem in zijn beroep verging is moeilijk
te achterhalen, maar zijn privéleven ging niet
over rozen. Hij is drie keer getrouwd geweest
en heeft alle drie zijn vrouwen overleefd. 
Jacob is in 1894 op 80-jarige leeftijd in
Benthuizen overleden en daar ook begraven.

In 1843 koopt hij, zoals gezegd, herberg 
“De Zwaan” en de andere bezittingen

van Van Leeuwen.
Jacob blijft tot 1 mei 1891 eigenaar,

waarna hij de herberg en het
boerenbedrijf verkoopt aan
Johannes van Staalduijne (1). 
Jacob was inmiddels 77 jaar
en had geen opvolger. Hij
had gehoopt dat zijn 11e en
jongste kind, ook een
Jacob, zijn herberg en
boerenbedrijf zou
overnemen. Deze in 1879
geboren zoon voelde daar
niets voor. 

Jacob jr.
Jacob jr. (zie foto  hiernaast)

heeft waarschijnlijk wel
geruime tijd bij zijn vader

gewerkt, maar hij weigerde het
bedrijf voort te zetten. Op 17- of 

18-jarige leeftijd ging hij bij een smid werken.
Mogelijk was hij geïnspireerd door het
beroep van zijn oudste zwager Jacob Vis die
smidsknecht was in Bleiswijk. 

“Die ’t plekjen ooit vergeet, waar hij eens werd geboren
Die heeft zijn paradijs, die heeft zichzelf verloren”

Een onverwachte en tot dan toe onbekende inwoner van Rotterdam belde op 29 juni bij mij aan.
Hij wist dat zijn overgrootvader in de 19e eeuw een boerderij had in Benthuizen. Spontaan was hij
op zijn motor gestapt in de hoop in Benthuizen iemand aan te treffen die hem meer kon vertellen
over zijn voorgeslacht en de boerderij die zij bewoonden. Hij informeerde in de winkel van slager
Buijs wie hem daar iets over zou kunnen vertellen. Arie Buijs verwees hem naar mij (A.Sch).
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Jacob jr. was overigens pas 7 jaar toen zijn
zwager op 47-jarige leeftijd overleed. 
In latere jaren hadden de nazaten van Jacob
Vis een eigen smederij in Benthuizen.
Iedere al wat oudere Benthuizenaar kan zich
de laatste Jacob Vis en zijn fietsenmakerij en
rijwielhandel nog herinneren.
Ook het smidsvak bleek niets voor Jacob jr.
Hij trok omstreeks de eeuwwisseling naar
Rotterdam. Na verloop van tijd ging hij in de
huizenhandel en is dat zijn hele leven blijven
doen. 
Hij maakte daar naam in en werd onder
andere taxateur voor de HAV bank.
In 1906 trouwde hij met Hillegonda G.
Wilden berg. Jacob jr. is in 1951 op 72 jarige 
leeftijd overleden.

Een schilderij
Zolang Kees Mulder zich kan herinneren hing
er bij oma Hillegonda een schilderij van de
boerderij uit Benthuizen aan de wand. Na
haar overlijden in 1969 kwam het bij Kees
terecht. Hij was zo ingenomen met de
gegevens over zijn voorgeslacht uit
Benthuizen, dat hij spontaan besloot dat
schilderij aan de Historische Kring Benthuizen
te schenken.
Dat overhandigen gebeurde op 15 juli aan de
collectiebeheerder/ conservator van de HKB
Inge van Eeden
Petersman in bijzijn
van medewerker
Arie Schellingerhout.

Het schilderij
Het is een primitief
geschilderd stuk
maar geeft,
misschien wel juist
daardoor, een goed overzicht van de situatie
op het moment van schilderen. 
Wanneer dat was is moeilijk vast te stellen.
Het kan halverwege de 19e eeuw zijn geweest,
maar ook wel een tiental jaren eerder of later. 
De opeenvolgende eigenaren, Boerman, Van
Leeuwen en Mulder, ieder van hen kan er de  
opdracht voor hebben gegeven.

Jammer is dat er in 1916 een nieuwe lijst om
is gekomen en ook het koperen plaatje op de
lijst  in dat jaar is vernieuwd.
In 1916 is er ook een poging gedaan het
schilderij schoon te maken. De waterverf op
papieren ondergrond is als gevolg van die
schoonmaakbeurt hier en daar gevlekt.

Een aanwijzing over de ouderdom is bij het
bestuderen van het schilderij wel te vinden.
Molen “De Haas”, gesticht in 1772 staat er al
op. 
Een tweede aanwijzing is een akte uit 1852
waarbij kastelein Jacob Mulder zijn bezitting
aan de ‘overkant’ verkoopt aan koopman en
bouwman Jacob van den Berg.
Ik ga er vanuit dat het gemaakt moet zijn
tussen 1843 en 1852, het jaar van aankoop
door Mulder van Van Leeuwen, en het jaar
van verkoop aan Van Staalduinen.
Om de ouderdom beter te kunnen bepalen
zou een deskundige moeten kijken naar
opzet en stijl en naar de gebruikte verfsoort.

“Die ’t plekjen ooit vergeet”
De titel waarmee dit stuk begon is de wat
filosofisch aandoende spreuk die op het
koperen plaatje op de lijst is aangebracht.
Helaas is ook dat koperen plaatje niet meer
authentiek.
Een spreuk die overigens iedereen die
belangstelling heeft voor eigen historie, en
die van haar of zijn omgeving, aan moet
spreken.
Waarschijnlijk is het gemaakt door een
rondreizende schilder. Deze had ongetwijfeld
verschillende teksten bij zich waaruit de
opdrachtgever kon kiezen.

‘Wij’, van de HKB zijn heel blij met deze
nieuwe aanwinst, die wij spoedig een mooi
plaatsje in onze oudheidkamer zullen geven.  

Met dank aan mevrouw Marry  de Vrij-van
Staalduinen en de heer Marcus Pos voor het
inzage geven in oude aktes.

Arie Schellingerhout.

(1)  Zie artikel uit december 1999 
over een “Witte Zwaan”.
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Eerst over de briefkaart
De eerste briefkaart ter wereld is ‘uitgevonden’
in 1869 door de Oostenrijker Dr. Emanuel
Hermann. Dat is een kaart met ingedrukte
postzegel, waarop aan één kant het adres
wordt geschreven en aan de andere kant een
bericht kan worden geschreven. Het bestaans-
recht van de briefkaart ligt aan het feit dat
het tarief van een kaart goedkoper is dan het
reguliere tarief voor een brief met postzegel.
Veelal moest voor de introductie van de
briefkaart in een land de wet veranderd
worden. In Nederland is dit ook gebeurd. De
briefkaart werd op 1 januari 1871 bij
Koninklijk Besluit ingevoerd met een tarief
van 21/2 cent. Jaren van overweging en
tegenwerking zijn hier aan voorafgegaan.
Tot dan was het gebruikelijk te
corresponderen per brief, een gebruik dat
gezien de kosten ervan, voorbehouden was
aan hogere klassen. In die milieus bestond de
meeste weerstand tegen de invoering van de
briefkaart. Men nam aanstoot aan ‘het open
geschrijf’ waarin het dienstdoend personeel
ongestoord zou kunnen neuzen.

Dat berust wel een beetje op waarheid. De
briefkaarten werden bijvoorbeeld ook door
de plaatselijke postbodes gelezen, vooral in
kleinere plaatsen, waar iedereen elkaar
kende. Het moet gebeurd zijn dat een
postbode een kaart bezorgde bij een
landbouwer in de omgeving van Benthuizen
en door een geopend raam riep “veeg het
erf(wurft) vast maar aan, want de landheer
komt op bezoek”. In de kamer zat de
bewuste landheer al aan de koffie, hij hoorde
dit aan en riep terug “bedankt hoor, maar ik
ben er al”.
Het grote publiek zag de voordelen van het
gemakkelijke gebruik en het lage tarief en
dacht heel anders over de bezwaren.

De invoering van de briefkaart betekende
een maatschappelijke ommekeer, in zekere
zin zelfs te vergelijken met de invoering van
de telefoon en de radio in latere jaren; de
mogelijkheid tot communicatie werd veel
groter, de wereld kleiner.
Dat de postbode wist waar zijn klanten
woonden, mag duidelijk zijn uit de

afgebeelde kaart aan
M. van den Heuvel,
Bouwman in de
Zuidplaspolder te
Nieuwerkerk aan de
IJssel. De kaart is
gepost in Kralingen
(Rotterdam) op
23 december 1875
tussen 8.- en 12.-
uur ’s morgens. Het
linker stempel is het
aankomst stempel te
Gouda en dateert
van 23 december
1875 tussen 2.- en 4
uur ’s middags; de
post werd in die
dagen binnen
geheel Nederland in
één dag bezorgd.
(Kom daar nu eens
om!)

Briefkaarten – Ansichtkaarten – Prentbriefkaarten
De belangstelling voor oude ansicht- en andere kaarten, is langzamerhand een hobby van
mij geworden, waaraan ik veel plezier beleef. Na een eerste bezoek aan een beurs, volgden
er meer waar ik interessante dingen heb gevonden, voor mijzelf en ook voor de vereniging.
Meestal gaat dat samen. In dit artikel wil ik vooral ingaan op de kaarten die in Benthuizen
en Zegwaart werden uitgegeven, verkocht en verzonden. (MP)
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De geschiedenis van de ansichtkaart
De naam ‘ansichtkaart’ is duidelijk afkomstig
uit Duitsland. Voor Nederland zou de naam
‘prentbriefkaart’ beter passen. De Duitse
kaartenindustrie had in de jaren rond 1900
een zeer grote invloed op de wereldwijde
kaartenproductie.
De eerste geïllustreerde briefkaarten
ontstonden in 1883. Dat waren nieuwjaars -
kaarten. Tot 1892 hadden de posterijen het
alleenrecht tot het uitgeven van briefkaarten,
hierna werd ook aan particulieren de
gelegenheid gegeven dit soort kaarten uit te
geven. De kaarten moesten dan wel aan een
aantal voorschriften voldoen.

De verandering van de Postwet was het
startsein om veel ansichtkaarten te gaan
versturen. De periode 1890 - 1915 was de
gouden tijd voor de ansicht- en/of prent -
briefkaart. Vanaf die tijd werden alleen in
Nederland al jaarlijks vele miljoenen kaarten
verstuurd.

Op 15 juli 1904 verstuurde N. van den Berg
een kaart met dorpsgezicht van Benthuizen
naar de heer A. Batenburg, per adres
P. Oosthoek in Rotterdam. De stempels
geven aan dat de kaart tussen 12- en 4 uur in
Benthuizen werd gepost, en in Rotterdam
aankwam op dezelfde dag tussen 4.- en 5 uur.

Het bijzondere is dat onder de prent, op de
voorkant van de kaart staat hartelijk
gefeliciteerd “V.H.G.” en de naam van de
afzender. Voor ons bijzonder, maar tot 1905
mocht de achterkant van een prentbriefkaart
alleen gebruikt worden om naam, adres en
woonplaats van de geadresseerde op te
schrijven. Persoonlijke boodschappen schreef
men onder, naast of zelfs om en door de
afbeelding.

Anna Groen stuurde op 11 november 1909
een kaart uit Benthuizen naar A. van Daalen
aan de Voorweg in Zoetermeer (zie pagina
11, rechtsboven). Deze kaart, met een
afbeelding van de brug naar de Dijk,
daartegenover een smederij en een boerderij
en op de achtergrond molen De Haas, werd
al wel aan de achterkant beschreven. De wet
was intussen veranderd.

Er ontstond een rage in het verzamelen van
de vaak zeer fraaie
ansicht(prent)briefkaarten, die zeker tot 1915
duurde. In praktisch ieder huisgezin werd
naast het familiealbum ook een
‘ansichten’album aangelegd. Zelfs de Engelse
koningin Victoria liet zich door haar
personeel een prentbriefkaartenalbum
aanleggen.
Aan al die verzamelaars is het te danken dat
nu, ruim 100 jaar later nog veel fraaie stads-
en dorpsgezichten voor ons vastgelegd en
behouden zijn. Maar al te duidelijk is te zien

hoezeer ons stads- en
dorpsbeeld en ons leefmilieu in
nauwelijks 100 jaar tijd
veranderde. 
Helaas niet altijd in positieve
zin. Fraaie gevelwanden en
evenwichtige dorps beelden zijn
zeldzaam geworden.

In Benthuizen is er nog wel iets
over gebleven van oude huizen
en voorgevels, zoals te zien is
op de kaart met een stukje
Dorpsstraat omstreeks 1920 
(zie pagina 11, onder).

Op de plaats van het huis met de bomen
(rechts), ligt nu het kerkplein van de
Gereformeerde Gemeente. Links op de
achtergrond staand drie panden; de eerste en
de tweede gevel zijn respectievelijk van de
smederij en het woonhuis van Van Eeden
Petersman, het daarop volgende was van
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schildersbedrijf
Bleyleven. Deze
panden staan er
nog altijd, wel met
een andere
bestemming en
andere bewoners.

De achternaam
van “Dora” was
Verhoeff. Zij
logeerde bij
Marcus Pos en
stuurde deze
kaart naar
Utrecht, waar
haar zuster Bep
Verhoeff bij Albert
Pos logeerde. Als
Dora in
Benthuizen
logeerde, was
“Marie”  (van
Leeuwen) haar
vriendin.

Verkopers en
uitgevers van
kaarten
Op de eerste
kaarten werd
altijd opzichtig de
naam van de
uitgever vermeld.
De oudste kaart
van Benthuizen
die wij gevonden
hebben heeft op
de voorkant de
naam van uitgeverij C. Kruik uit Zegwaart
staan. Dat mocht blijkbaar niet op de achter -
kant, net als de naam van de afzender. 

Als later de tekst op de adreskant geplaatst
mag worden, verschijnt ook de naam van de
uitgever op die kant.     

Vervolg van pagina 10: 
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Onderstaande namen van uitgevers/verkopers
door de jaren heen, staan vermeld op de
prentbriefkaarten van Benthuizen.
“ - Uitg. C. Kruik Zegwaart

- Uitg. A. Muilwijk Zegwaart
- Uitg. M. Rensink
- Uitg. C. v.d. Dool, Benthuizen
- Uitg. Wed. Jac.Verheul Benthuizen Deposè
- Uitgave Foto Ansichten Industrie

Rotterdam, Postbus 310
- Uitg. Supermarkt Verheul Benthuizen
- Uitg. M.P. Brouwer, Dorpsstraat 115

Benthuizen 
- Uitg. Jan Verheul Dorpsstraat 59

Benthuizen (Z.H.)
- Uitgave “Bromografia” Amst.
- Jan Verheul, Dorpsstr.103 Benthuizen

- Jan Verheul Supermarkt Benthuizen
- Jan Verheul Dorp 59 Benthuizen
- Uitg. Supermarkt Verheul, Benthuizen
- Mulder’s Papiergroothandel – Utrecht
- J.P. Sinke KRABBENDIJKE, 

Tel.(0113) 502457  
- Uitg. Supermarkt Jan Verheul Benthuizen

Luchtfoto M.C. van Hoeven”.

Marcus Pos

Geraadpleegde bronnen: 
- Verleden Tijdschrift Zevenhuizen juni 2003
- Groetjes uit Zwolle 1983

Prentbriefkaarten uit de verzameling van Marcus Pos
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Anado b.v.  kleinmeubelen

Verkeersschool  Bremmer b.v.

Verkeersschool  Bross b.v.

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

GB Vastgoed

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij  G. J. van der Kooij

Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.

Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique

Administratiekantoor  W. Pos

Schoonmaakbedrijf  Pos

Pos-Kaart

R. E. D. Systemen

Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

C. van Mourik Holding B.V.

Tuincentrum  Van der Spek

Van Waaij b.v.  Interieurverzorging

Kantoor  Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:






