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Benthuizen-Noord
De dijk in woord en beeld
Verdwenen beroepen
Een Secreet-Boeck

Han de Vrij op een boerenwagen met twee paarden van Freek Spijker. Hij komt van
het land aan de Dijk en rijdt door de Dorpsstraat naar de boerderij aan de Slootweg.

In dit nummer:



Colofon

In de oorlog (1940-1945) werden alle mogelijkheden
aangegrepen om lege magen te vullen en een daarvan
was het maken van koek en stroop van suikerbieten.
Het was een enorm karwei. 
Op een gegeven moment verkocht Cees van den
Dool, de wagenmaker, een apparaat om de gekookte
bieten te verwerken. Het staat op een gietijzeren
onderstel met twee wielen. Daarop staat een
gegalvaniseerd ijzeren trommel met een binnen -
trommel, die voorzien is van gaatjes in de zijwand
en de bodem. Aan de buitentrommel hangt een
‘uitloopbak’. In de beugel bovenop is een stang
bevestigd met aan de bovenkant een houten
handgreep en onderaan een houten persplank.
De gekookte bieten gaan in de binnentrommel, dan
draaien aan de pers; de pulp blijft in de
binnen trommel en het sap of stroop 
wordt aan de onderkant opgevangen 
bij de uitloopbak .
Dochters van Van den Dool, de dames 
Qualm en Buitenhuis herinneren zich 
dat het ding na de oorlog van hand 
tot hand ging voor de bessenoogst. 
100 flessen bessensap of een
veelvoud daarvan was in 
die tijd heel gewoon en dat 
was handwerk. De bessen 
werden gekookt en dan 
heet uit de pan en verder 
met de hand geperst (gewrongen in een doek). Het
resultaat was een heerlijke winter voorraad en
vrouwen met paarse en kapotte handen.
Mijn vader kwam op een dag thuis met het apparaat.
Wat een uitkomst. In gebruik bleef de (paarse) doek
die in de trommel hing, maar de handen werden
gespaard en hadden de hele zomer dezelfde kleur.
In mijn familie is dit apparaat steeds bewaard. Bij
mijn broer in Waddinxveen is het nog gebruikt en
daarna bij zijn zoon en kleinzoons in Moerkapelle
netjes opgeborgen (zij zouden hiermee gemakkelijk
tomatensap
kunnen
maken). 
Nu krijgt het
een plaats in
Historisch
Centrum Ons
Verleden in
Zevenhuizen.

Inge van Eeden
Petersman
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Wat is toeval?
In Het Molenhuis praat je nog al eens over
vroeger.
Zo had ik begin januari een gesprek met Kees
Verheul. We hebben ongeveer dezelfde
leeftijd en meestal geeft dat
gemeenschappelijke herinneringen over
bijvoorbeeld thuis, hoe je bent groot
gebracht, wat wel en niet mocht en natuurlijk
over school. Het is verbazingwekkend
hoeveel en hoe goed schoolherinneringen
bewaard blijven.
Hoe het precies ter sprake kwam weet ik niet
meer maar plotseling wisten we ons allebei
nog goed te herinneren dat in 1953 na de
februariramp er plotseling kinderen uit
Zeeland en van de Zuid-Hollandse eilanden
op school kwamen. Zowel hier in Benthuizen
als bij ons in Scheveningen. Hij herinnerde
zich nog de naam ‘Iwaarden’.
Nog geen twee weken later zijn wij op
bezoek in Scheveningen. Op tafel ligt de
nieuwsbrief uit de kerk. Op de achterkant
van de brief vertelt de echtgenoot van de
predikant het een en ander over haar jeugd.
Ze is geboren in Stavenisse (Zeeland) en haar
naam is Van Iwaarden.  Bij navraag bleek dat
zij degene was die met haar familie in
Benthuizen geëvacueerd was geweest.
We hadden haar ondertussen het jubileum -
boek van de school gegeven. Het riep veel
herinneringen op waarover we binnenkort
met haar gaan praten. In het Turfje van
augustus komen we er zeker op terug.
Zomaar een bezoekje aan Het Molenhuis,
zomaar een gesprek, zomaar een naam,
zomaar een nieuwsbrief.
Toeval? Misschien. Maar het begon met een
gesprek in Het Molenhuis.
Reden temeer om elkaar met of zonder
familie of vrienden zo af en toe te ontmoeten
in onze  oudheidkamer.

Maarten C. Taal

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 12 januari hadden wij onze
traditionele nieuwjaarsreceptie. De opkomst
was geweldig.
Meer dan 80 leden wensten elkaar een
voorspoedig en gezond 2007 toe.

De avond begon met een moment van stilte
voor de leden die ons in 2006 zijn ontvallen: 
mevrouw D. van Reeuwijk-Brouwer, de heer
A. Schellingerhout, de heer D. Steenwijk, 
de heer P. van Herwijnen, de heer Joh. De Vrij,
de heer K.P. Janse en de heer A.A. Bakker.
Vervolgens lieten wij het jaar 2006 de revue
passeren.
Na de pauze genoten we van een professionele
powerpointpresentatie van het jaar 1965.
Deze was samengesteld uit archiefmateriaal
van de H.K.B. door onze eigen fotowerkgroep
(J. van Dongen, M. Bregman en M. Pos).
De beelden riepen enthousiaste herinneringen
op. Velen hadden graag nog wat meer tijd
gehad om wat uitgebreider te kunnen
reageren.
Het enthousiasme heeft er toe geleid dat de
fotogroep heeft besloten in 2008 een
reportage van het jaar 1966 te maken. Indien
er belangstelling is zal in de loop van 2007 de
presentatie van het jaar 1965 herhaald worden.
Publicatie verschijnt in de regionale pers.

2007 Het Jaar van de Molen
Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het Jaar van
de Molens. Officieel was de start op
27 januari j.l. met de opening van een
schilderijententoonstelling “Meesters en
Molens van Rembrandt tot Mondriaan” in
Den Bosch.
Zuid-Holland heeft de meeste molens.
Binnen onze gemeentegrenzen zijn er negen.
Een van de mooiste staat naast ons
Molenhuis. Een bezoekje is meer dan de
moeite waard, zowel voor u als de kinderen
en zeer zeker voor uw gasten. Vanaf de
stelling heeft u een adembenemend
panorama over het gehele poldergebied. Na
uw molenbezoek wacht er een heerlijk kopje
koffie met een koekje in onze oudheidkamer.
De bezoeken zijn met begeleiding en… gratis.
Wij hopen en verwachten dat de molenaars
het komend jaar nog van zich laten horen en
zien.

BAV 40 jaar
De Benthuizer Avond Vierdaagse viert dit
jaar haar 40-jarig bestaan. Op de zolder van
Het Molenhuis komt in de zomermaanden
een tentoonstelling over deze veertig jaren.
Meer nieuws volgt in de regionale pers.
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“Een schat in aarden vaten”
Net voor het samengaan van de gemeenten
Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel eind 2006,
verscheen het boek met bovenstaande titel.
De ondertitel luidt “Religie in Berkel en
Rodenrijs, een wordingsgeschiedenis”. In het
boek wordt vrijwel alles wat zich op het
gebied van de religie, in het bijzonder in de
lokale ontwikkelingen, heeft voorgedaan
besproken.
De gehele ontstaansgeschiedenis wordt tegen
de achtergrond van wat zich in Europa en
Nederland afspeelde verteld. 
Het begint zelfs in de periode van 5000 jaar
voor de geboorte van Christus. Ook toen al
woonden er mensen in onze streken. In 1976
is komen vast te staan dat omstreeks 4300
voor Chr. er regelmatig een kleine groep
jagers in de streek rond Bergschenhoek
bivakkeerde. Het boek maakt een reis door
de Bronstijd, IJzertijd en de Romeinse
periode. In de Romeinse tijd verrezen in het
zuiden van ons land de eerste kerkjes. Verder
zien we, met de Friezen, Franken en de
Saksen hier de eerste zendelingen komen.
In het boek wordt duidelijk waarom Europa
christelijk is en niet mohammedaans. Het
boek leest gemakkelijk en geeft een helder
beeld van de lokale godsdienstige
geschiedenis. Zeker aan te raden om te lezen.
Prijs: b12,50 dankzij de subsidie van de
gemeente Berkel. Door deze subsidie is het
niet in de reguliere boekhandel te verkrijgen,
wel via de H.K.B. in ons Molenhuis.

Het boerderijenboek
Regelmatig vragen onze leden naar de stand
van zaken van het boerderijenboek. Bij
sommigen leeft het idee dat het vergeten
wordt. Niets is minder waar. Wel kent het
project een aantal knelpunten.
In de eerste plaats is daar het wegvallen van
een van onze meest ervaren en actieve
schrijvers: Arie Schellingerhout. Zijn
afwezigheid wordt nog steeds als een groot
gemis ervaren.
Ten tweede kent de vereniging een groot
aantal activiteiten zoals: De Turfjes,
voorbereiden en inrichten van exposities,
collectieregistratie, de genealogie met het
fotoarchief, de winkel en verkoop in
instellingen zoals het REC. Daarbij nog extra
activiteiten op Koninginnedag en andere
evenementen, rondleiden van bezoekers en
voorlichting op basisscholen. Bij dit alles
hoort veel overleg en afstemming.

Het bestuur heeft ervoor gekozen eerst de
gewone werkzaamheden onder de knie te
krijgen alvorens een groot project aan te
pakken.
Maar wees u er gerust op, ook ons als
bestuur is er alles aan gelegen de uitgave van
dit boek zo snel mogelijk te realiseren.

Cursus “Rondleiden een vak”
Een van de doelen van onze vereniging is
“het bevorderen van de kennis van de
geschiedenis in het algemeen en die van
Benthuizen in het bijzonder”.
Als vereniging verzamel je geen kennis om
die vervolgens voor jezelf te houden. Kennis
dient gedeeld te worden om te kunnen
groeien.
Hier ligt dus een belangrijke taak voor onze
vereniging. Wij delen kennis onder andere
door rondleidingen te geven. De kwaliteit
van deze rondleidingen willen we verbeteren.
Begin maart nemen we deel aan de cursus
“Rondleiden een vak”.
Omdat de cursus te kostbaar is om alle
vrijwilligers in te schrijven, gaat één van ons
naar de cursus. Vervolgens zal de cursus,
zonodig aangepast  aan onze situatie,
overgebracht worden aan het team van
rondleiders. Onze conservator, Inge van
Eeden Petersman maakt een overzicht van de
bijzondere voorwerpen in onze
oudheidkamer. Zo trachten we inhoud en
presentatie te koppelen en de kwaliteit van
onze begeleiding te verbeteren, een proces
dat steeds weer terug zal blijven komen.

Evenementenkalender
14 en 15 april Nationaal Museum weekend
Het Molenhuis, zaterdag 14 april van 11.00-
17.00 uur: Doorlopende powerpoint -
presentatie ‘Benthuizen door de jaren heen’.

30 april Koninginnedag
Promotiekramen op de Koninginnemarkt met
fotowedstrijd  en de Winkel van Sinkel.

2 mei Excursie Kasteel Keukenhof
zie pagina 16.

5 mei Bevrijdingsdag

12 mei Nationale Molendag

17 en 18 mei Goudse Keramiek Dagen 

Met vriendelijke groet, het bestuur.
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Benthuizen-Noord
Als we in welke plaats dan ook, een bepaalde straat zoeken is de gemakkelijkste weg eerst te
kijken in welke wijk die straat ligt; noord, zuid, oost of west. De kortste weg loopt dan
dikwijls door het centrum, maar om het centrum gaat vaak sneller. 
In Benthuizen hebben we geen plattegrond nodig; ‘Noord’ is niet moeilijk te vinden. Het gaat
hier om een polder, gelegen over een vaart, met beperkte bebouwing aan de rand.
Een rondje fietsen om Noord gaat niet zonder gebruik te maken van wegen door andere
gemeenten. Het alternatief is de weg over water. De grenzen van de polder worden aan
weerszijden en op de kop gevormd door sloten. Een fietspad, het Molenslootpad loopt door
de polder naar Gelderswoude. Het is genieten in Noord, een prachtige polder waar het
boerenbedrijf nog op volle toeren draait. Houden zo! Dit stukje van het Groene Hart, klein
onderdeel van een grote droogmakerij, heeft een lange geschiedenis.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND. GEMEENTE BENTHUIZEN

1868 1227 Bunders 650 inwoners



De geschiedenis
Toen de Romeinen de Rijnstreek beheersten
lag de polder ongeveer aan het einde van
hun gebied dat schaars bewoond moet zijn
geweest. Een moerassig gebied met maar
enkele stukken die geschikt waren voor de
landbouw.
Vanaf de vroege middeleeuwen ging men de
woeste grond ontginnen en werd het
landbouwgebied uitgebreid. Ook werd de
behuizing verbeterd, waarschijnlijk met
houten boerderijen. Toen er al van steen werd
gebouwd waren de boerderijen soms nog van
hout omdat pachtboeren hun gebouwen
meenamen als zij andere grond pachtten. 
De boeren werkten samen met het
hoogheemraadschap aan verbetering van de
afwatering en zo kwam een betere indeling
van de polders tot stand. 
De landbouw en veehouderij was te beperkt
om in het levensonderhoud van alle inwoners
te voorzien. Benthuizen verloor ook nog eens
inkomsten omdat de doorvaart (de Hildam)
werd afgesloten en er kwam armoede.

In navolging van andere plaatsen pakte men
de spade op en ging vervenen. Er was
inmiddels grote vraag naar brandstof vanuit
de nabijgelegen steden. Men begon met de
bovenste laag turf  (het veen) af te steken. In
de zestiende eeuw ging men slagturven; met
de baggerbeugel de diep in het water gelegen
laag turf winnen. Aan de vraag naar turf kon
men zo blijven voldoen, maar toch kwam de
armoede om de hoek kijken. Het gebied
veranderde in uitgestrekte veenplassen,
alleen geschikt voor een sober bestaan van
rietsnijders en vissers. Water, dat een
bedreiging vormde voor de bebouwing en
het overgebleven land. 
Omstreeks de eerste helft van de achttiende
eeuw was het gedaan met het turfwinnen en
de veenmannen vertrokken naar gebieden
waar de polders nog niet uitgeveend waren.
Benthuizen werd een dijkdorp temidden van
uitgestrekte plassen. De neringdoenden
hadden geen inkomsten meer. Het dorp
verarmde.

Benthuizen was niet het enige dorp in het
water, omliggende plaatsen kampten met
hetzelfde probleem. Naast de grote werken
van Leeghwater waaronder de drooglegging
van de Beemster, waren al meer plassen
drooggelegd. In de nabije omgeving de
Zoetermeerse plas (Meer- en Geerpolder). 

Ook in die tijd, zonder moderne communicatie -
middelen, werden deze hoogstandjes bekend
en besproken. Landsbesturen, ambachts -
bewaarders, schouten en andere belangrijke
instellingen en personen zagen wel toekomst
in het droogleggen van de plassen. De
vooruitzichten voor de landbouw waren in
de achttiende eeuw redelijk.

De ambachtsbesturen in de omgeving namen
gezamenlijk het besluit de veenplassen droog
te leggen.
In 1759 verlenen de Staten van Holland en
Westfriesland aan de schouten en
ambachtsbewaarders van zes dorpen die in
het gebied zijn gelegen octrooi tot het
droogleggen van de plassen. 
De kosten waren voor de eigenaars. Dat
betekende voor Benthuizen dat er 232.000
gulden op tafel moest komen. Een hele hap
voor een klein, arm ambachtelijk dorpje.
De stad Rotterdam, de Ambachtsheer van
Benthuizen, was bereid dat bedrag aan de
gemeente te lenen en men kon aan het
karwei beginnen. 

Voor de droogmaking van de Benthuizer
Noordpolder en een deel van de polders in
Hazerswoude werd gebruik gemaakt van een
molenviergang. De molendriegang stond in de
Bent en de vierde, de Benthuizer bovenmolen
staat (nog steeds) een paar kilometer verder,
op Hazerswouds grondgebied. 
In 1765 was de klus geklaard en kon het
boeren beginnen.

De molendriegang in de Bent.*
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Het octrooi
Het stuk waarin dit octrooi is vastgelegd telt
86 pagina’s op A5 formaat en begint aldus:
“Octrooi voor SCHOUTEN 
en AMBACHTSBEWAARDERS van 
Hazerswoude, Benthuizen, Noord-
Waddingsveen, Hoogeveen, Soeter-
woude en Benthorn, tot het Bedij-
ken en Droogmaken der Plassen, on-
der de respective Ambachten gelegen.

DE STATEN VAN HOLLAND EN
WESTFRIESLAND doen te weten: Alzoo Ons
te kennen is gegeven bij Schouten en
Ambachtsbewaarders van”…, 
en dan volgt weer dezelfde opsomming van
plaatsen als hierboven. 
Daarna worden de grenzen aangegeven van
het bedijken en droogmaken, totaal drie
pagina’s.

Samengevat wil dat zeggen: Van de Jan
Dorrekenskade in Waddinxveen, langs de
landscheiding met Schieland via Moerkapelle
en de Oostkade (tussen de Nieuwe Hoefweg
en de Zegwaartseweg), langs de Geerweg en
de Slootweg tot het Elleboogse Verlaat. 
Dan langs de Gelderswoudse Polder, de
Broekweg en het Langeland naar de
Hazerswoudse Bent, de Gemenewegse
Polder, achter langs het dorp Hazerswoude
over de Voorweg tot de landscheiding van
Waddinxveen. 
Het blok Snijdelwijk in Boskoop, het blok
Peulijen in Waddinxveen, via de
“Noordwaddingsveenschen Weg“ en “tot in
een Ambachts-Akker, gelegen ten noorden
van Maarten Tol”. Dan zijn we weer terug bij
de Jan Dorrekenskade in Waddinxveen. 
De aan te leggen Ringdijk volgt deze lijn.

Het mooie van deze grens is, dat wij die
vandaag de dag ongeveer

geheel op de fiets kunnen
volgen. Hier en daar
moet over een slootje
worden gesprongen
maar dat is de moeite

waard.

Volgens opgaaf der “Supplianten” bedraagt
de totale grootte van de drooglegging
“omtrent vier duizend twee honderd en
tachtig Morgen”. Het aandeel van
Benthuizen daarin bedraagt 530 morgen voor
de Noord- en Zuidpolder samen.

De Benthuizer bovenmolen met verbeterde wieken.

De droogmaking is geheel gelegen in het
Hoogheemraadschap Rijnland, dat
verantwoordelijk is voor alle waterlopen in
haar gebied. Dit orgaan stelt dan ook alle
voorwaarden vast waaronder het werk
uitgevoerd wordt. Hoeveel sloten, dijken,
wegen, molens, duikers en bruggen worden
aangelegd en gebouwd. 

Vervolgens krijgt elke gemeente haar eigen
verantwoording over de gronden in haar
gebied, de “Particuliere Artikelen”.
Artikel 1 voor Benthuizen geeft aan:
“Op generale kosten der Gemeenschap, zal
ten noorden van het Dorp een Vaart moeten
gemaakt worden, ten minste ter breedte of
wijdte van twee en een halve roeden, en diep
vijf voeten Zomerpeil, beginnende aan het
noordwesten van de Benthuizer Brug,
noordwest op, over en achter de Huis-Erven,
en achter henen den eigendom van den Baljuw,
west op langs en door de Soeterwoudsche
Kade, in de Vaart nevens den Slootweg en de
Molenkade tot de Wallewetering.”
Zo zien we dan de hedendaagse vaart tussen
het dorp en Dijk ontstaan.  

Er is ook nog een exemplaar “Keuren en
Reglementen” ter beschikking. Voor dit
artikel zou het bladvulling zijn alles over te
nemen, maar geïnteresseerden kunnen in het
Streekarchief in Alphen aan den Rijn hun
hart ophalen.
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De Noordpolder
Voordat de grote drooglegging een feit was,
lag de Noordpolder al droog. In 1762 werden
al boerderijen gebouwd (zie het artikel van
Piet van Noort vanaf pagina 9).
Het Lange Land, van het dorp uit gezien de
kop van de polder, was niet verveend en ligt
ook nu nog hoger dan het nieuwe gedeelte. De
oude boerderijen zijn van vele jaren later.
De schout van Benthuizen ging in conclaaf met
de Ambachtsheer en het kwam hun voor dat
het land de eerste jaren beter verpacht kon
worden dan directe verkoop. Men hoopte op
winst na zeven jaren. Dat pakte anders uit.
Toen de Ambachtsheer, gemeente Rotterdam,
in 1820 de Noord- en Zuidpolders verkocht aan
C.B. baron Osy, kwam een nadelig saldo van
32.791 gulden tevoorschijn. Een beleggersrisico!

Sluis bij Benthuizer bovenmolen.*

De gewassen in die eerste jaren waren onder
andere koolzaad en haver. Het aantal pachters
was ongeveer tien, met nu nog bekende
namen als Voorwinden, Qualm, De Jong, Sises,
Windhorst en anderen. Zij woonden in het
dorp of in de gemeenten Hazerswoude en
Zoeterwoude.
Dat het de bedoeling was een groot gedeelte als
weiland te exploiteren, blijkt uit de gebouwen.
Daar werd duidelijk rekening gehouden met
veehouderij op een gemengd bedrijf.
Uit een statistisch overzicht uit 1919 blijkt dat
de veeteelt een grote plaats inneemt. De akker -
bouw ligt nu grotendeels bij de oudste bedrijven
aan de kant van de ringvaart achter het dorp.

De bewoners van de molens in de Bent woonden
afgelegen. Een onderwerp voor een streekroman
“de eenzaamheid op de molen in de polder”! 
De polder bleef ook achter bij de moderne
voorzieningen als elektra, gas, waterleiding en
vooral verharde wegen, waarvan andere delen
van de gemeente al lang waren voorzien.

In de bocht van de Bent, aan het eind van een
pad staat nog een ‘molenstomp’ overeind van
de driegang. Nieuwe landbouwschuren zijn
er naast gebouwd. De andere molens hebben
plaats gemaakt voor nieuwe huizen, ook met
bedrijfs gebouwen. Het werk van de molens
is overgenomen door een gemaal.
De boerderij van familie De Jong, nu
Noordpolder 2, werd gebouwd in 1924/25.
Dat was de eerste langs de Noorddijk. Pas
vele jaren later werd er nog een woonhuis
met schuur naast gebouwd.
De bewoners van de Noorddijk en de Bent
zijn meestal georiënteerd op Hazerswoude of
Zoetermeer, niet op het dorp Benthuizen.

Het Lange Land heeft de laatste jaren een
verandering ondergaan. Van veenweidegebied
is het grotendeels boomkwekerijgebied
geworden, met aangepaste bebouwing. Het
laatste stuk, door een sloot gescheiden van
de polder Burmade, is nog weiland. Wat ook
bleef zijn de vele sloten.
Aan de buitenkant loopt de Slinger Wetering,
een kronkelend water. Ook de Hoogeveensche
Vaart, waarvan bijna iedereen denkt dat die
door de drooglegging verdwenen is ligt in
datzelfde gebied. Het andere deel is inderdaad
met de drooglegging van de polder
verdwenen.

De Limiettocht, tevens de grens van
Benthuizen, ligt in het lage gedeelte van de
polder. De tocht, vanaf de Heerewegh  naast
de boerderij van Van Straalen, eindigt bij het
gemaal.
Langs de boerderij van Steenwijk, aan de
andere kant van de polder wordt de grens
ook bepaald door sloten.

De plattegrond op pagina 5 laat de vorm zien
van Benthuizen, zoals het was in 1868. Al is
het dan nu Rijnwoude, het model zit er toch
nog in. Leg de kaart nu eens dwars neer. Dan
zien we de vorm van een stuk gereedschap,
rechts de handgreep, daaraan een snij- of
ander voorwerp. Een beeld van het oude
Benthuizen; een ambachtelijk dorp met
eromheen de agrarische sector.

Inge van Eeden Petersman

Bronnen: - De Kadastrale Atlas van Benthuizen,
Benthorn en Hoogeveen in Rijnland

- Streekarchief Rijnlands Midden
*foto’s- Hoogheemraadschap Rijnland

Vervolg van pagina 7: 
Benthuizen-Noord
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De geschiedenis van de Dijk gaat terug tot de
jaren medio achttiende eeuw toen de droog -
makerijen werden uitgevoerd en de grote plas
water, die ontstaan was door de veenderijen,
werd omgevormd tot vruchtbaar land.
De eerste bewoning aan de Dijk dateert dan
ook uit die periode. Kort na de drooglegging
werden er vijf boerderijen gesticht aan de
zuidelijke rand van de polder, ten dienste van
de in ontwikkeling komende landbouw en 
veehouderij. (Zie de plattegrond op pagina 10).

Van de oorspronkelijk gebouwde boerderijen
zal alleen bij ouderen onder ons een visueel
beeld bestaan. Alle oude gebouwen zijn
helaas door brand verwoest of ten offer
gevallen aan de slopershamer.
Van alle boerderijen is een volledige,
uitgebreide geschiedenis te schrijven wat
tezamen een dik boekwerk zou opleveren,
maar ik volsta hier met een korte
samenvatting van de geschiedenis.

Dijk nr. 1, de eerste boerderij onderaan op de
plattegrond
De in 1762 (de datum in de oude gevelsteen)
gebouwde boerderij van de familie Steenwijk
werd op 29 juni 1962 door brand getroffen en
volledig verwoest. De herbouw vond plaats
in 1963 en werd geheel aangepast aan de

toenmalige eisen ten behoeve van een
doelmatige bedrijfsvoering.
De activiteiten bestonden toen reeds voor een
groot gedeelte uit akkerbouw. Voor het 
kleinere gedeelte van de melkveehouderij was
voldoende ruimte in de bij de brand gespaard
gebleven bijgebouwen, als voorziening voor
het melken en winter stalling van het vee.
Als aandenken aan de schokkende
gebeurtenis bij en na de brand, werd weer
een nieuwe gevelsteen geplaatst met het jaar
van herbouw. De oude steen die
tweehonderd jaar geschiedenis kon vertellen,
werd helaas bij de brand verwoest en heeft
de taak overgedragen aan de nieuwe steen.
De nieuwe steen heeft reeds enige geschiedenis
geschreven. De bedrijfsvoering onderging
veranderingen.
Mede door de nieuwe regels op het gebied van
de melkveehouderij werd dit kleinschalige
onderdeel minder rendabel en werd deze
arbeidsintensieve activiteit beëindigd. 
Ter compensatie werd de aardappelteelt
uitgebreid. Deze productie wordt grotendeels
benut voor levering aan particulieren en
instellingen. Voor deze laatste groep werden
en worden de aardappelen op het bedrijf
geschrapt. De aflevering geschiedt dagelijks,
ten gerieve van de koks die een product

ontvangen dat
direct voor
verwerking in
de keuken
gereed is.
Zoals in de
naoorlogse
jaren veel

veranderingen en
vernieuwingen in de
samenleving
ontstaan zijn, is dat
ook van toepassing
op het boerenleven
en zal de gevelsteen,
als hij er zoals de
vorige, twee eeuwen
oud is, veel kunnen
vertellen.

Dijk nr. 1, oude en nieuwe
(inzet) situatie.

De Dijk in woord en beeld (I)
In Benthuizen is de Dijk al eeuwenlang bekend als een onderdeel van de ringdijk om de
Noordpolder. Maar deze ‘Dijk’ is slechts een gedeelte van de omringdijk vanaf de boerderij
Dijk nr. 1 aan het oosteinde, tot de boerderij Dijk nr. 26 aan het westeinde.
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Dijk nr. ? ter hoogte van het Molenslootpad
Hier bevindt zich nog een put en meer
aanwijzingen, dat er ter plaatse bebouwing
geweest is.
De ouderen zullen zich herinneren dat er in
de oorlog nog drie bomen stonden. Het nut
van deze bomen was dat de takken,
zogenaamde ‘slieten’, gebruikt werden als
geriefhout voor het landbouwbedrijf.
Het meeste gerief hebben
deze bomen opgeleverd in
de laatste oorlogswinter.
Door de enorme schaarste
aan brandstof was er een
systeem ontwikkeld dat
alle bomen die ‘gemist’
konden worden
toegewezen werden aan
gezinnen om in de
grootste nood te voorzien.
De boom werd in kleine
stukjes gezaagd en na
enige droging gebruikt als
brandstof voor het
potkacheltje of de
noodkachel, zoals er in
Het Molenhuis nog een aanwezig is.

Door deze ‘oorlogshandelingen’ werden de
meest zichtbare sporen uitgewist en
verdween een stukje historie.
Enig speurwerk bevestigde de geruchten,
want onze voorvaderen hebben de
geschiedenis vastgelegd op een fraaie kaart
met als datum het jaar 1769.
In 1832 bestond de boerderij nog want op de
kadastrale kaart uit dat jaar is hij aangegeven.
Zie het deel van de kaart (tot de eerste tocht)
op pagina 10. De latere geschiedenis
is niet in het archief van de HKB
aanwezig. Welke inwoner of oud-
inwoner kan ons, bijvoorbeeld via
oude aktes en dergelijke, informatie
verschaffen?
Is deze boerderij mogelijk ook
verbrand of gesloopt en wanneer is
dat dan gebeurd? Alle aanwijzingen
zijn van harte welkom.

Dijk nr. 3
De geschiedenis van deze boerderij
onderscheidt zich van de andere
omdat zij niet door brand is
verwoest, maar in de naoorlogse
jaren wegens bouwvalligheid aan
de slopershamer ten offer viel.

Ter plaatse werd een nieuw woonhuis
gebouwd en de overige bebouwing aangepast
ten behoeve van een agrarisch bedrijf.
Door voortschrijdende grootschaligheid in de
landbouw, werd de agrarische functie van
het complex omgezet in een meer luxe
woonbestemming, zodat men nu met enige
bescheidenheid van een landgoed zou
kunnen spreken.

Dijk nr. 3 en het ‘landgoed’ (inzet).

Dijk nr. 26
Ook deze boerderij werd door een alles -
verwoestende brand getroffen.
De brand die op 11 maart 1993 ’s morgens
vroeg werd ontdekt greep zo snel om zich
heen dat in enkele uren tijd de bewoners, de
familie Van Staalduinen dakloos werden.
Voor nieuwe huisvesting werd gezocht in de
richting van herbouw in de oude staat, omdat
de boerderij de ‘monumenten  status’ had.

Dijk nr. 26.

Vervolg van pagina 10: 
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Spoedig bleek dat dit geen haalbare optie was
en moest worden besloten tot nieuw bouw,
aangepast aan de moderne bedrijfsvoering
waarbij geen melkveehouderij meer in beeld
was.
Na tijdelijke huisvesting elders, kon de
familie Van Staalduinen reeds op 1 juni 1994
de nieuwbouw betrekken.
Na een tiental jaren van het nieuwe complex
met aangepaste en vernieuwde bijgebouwen
gebruik te hebben gemaakt, is de gehele
boerderij op 14 december 2004 wegens
gebrek aan opvolging verkocht.

Door de nieuwbouw in 1994 en de daarop
volgende jaren (foto), is de bedrijfsvoering
sterk gemoderniseerd. Alleen de aan -en
afvoer bleef nog een probleem door het steeds
groter en zwaarder worden van de transport -
middelen en de landbouwmachines. De
nieuwe eigenaar is thans bezig om in
samenwerking met de buurman dit rigoureus
aan te pakken met de aanleg van een nieuw
uitpad en brug.

Heerewegh 3
Deze boerderij behoort eigenlijk niet tot de
Dijk, maar is qua ligging en bedrijfsvoering
aan de zuidrand van de Noordpolder zo
nauw verbonden met
de overige boerderijen,
dat zij thuis hoort in
dit rijtje. De huidige
bewoners zijn de
familie Van Straalen,
voorafgegaan door de
familie Rensink.
Ook deze boerderij
werd aan het eind van
de jaren twintig van de
vorige eeuw getroffen
door een brand. Deze
brand was fataal,
mede door de rieten
dakbedekking die bij
alle gebouwen
toegepast was.

Na de brand vond nieuwbouw plaats tot
huisvesting van mens en dier. Op dit bedrijf
was toen nog sprake van veehouderij.
In het voortschrijden van de tijd werd er een
tas bijgebouwd ten behoeve van de
akkerbouw.
Na de eigendomsoverdracht in 1999 werden
de gebouwen opnieuw aangepast aan de
opkomende grootschaligheid in de landbouw.
De opmerkingen, gemaakt bij boerderij van
de buren op Dijk nr. 26, zijn in grote lijnen
ook van toepassing op deze boerderij.
Voor beide boerderijen geldt dat er thans
moderne outillage aanwezig is en dat er op
economische wijze geproduceerd kan
worden, wat in de tegenwoordige tijd steeds
meer van levensbelang wordt voor het
voortbestaan van een bedrijf.

De dijk en de polder
De gehele ontwikkeling van de Dijk was tot
het einde van de 19e eeuw geheel
geconcentreerd op het exploiteren van
gronden in de droogmakerij.
De bevolking bestond alleen uit de in de
boerderijen gevestigde gezinnen met al of
niet inwonend personeel.
De werknemers, toen nog genoemd
arbeiders, (‘arrebeiers’) waren op loopafstand
gevestigd in het dorp of directe omgeving. 

De boerderij aan
de Heerewegh 3,

toen en nu (inzet).
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Het was toen geen uitzondering als zij
’s morgens om 4 uur present moesten zijn om
te melken en dan reeds een wandeling van
ongeveer een half uur achter de rug hadden.
(Dit was nog voor de 48-urige werkweek.)
De verbinding tussen wonen en werken was
ook in groter verband belangrijk voor de
gemeenschap van Benthuizen. Voor het 
dagelijks gebeuren was men sterk op elkaar
aangewezen omdat vrijwel alles binnen
loopafstand moest kunnen plaatsvinden.
De landbouw was een belangrijk deel van de
inkomstenbron en mede daardoor waren
bloeiende boerenbedrijven van groot belang
voor het dorp.
Naast het verschaffen van werkgelegenheid
aan de vaste werknemers op de boerderij (ca.
6 à 10 man per bedrijf), waren ook de
ambachtslieden en de middenstand nauw
verbonden met het wel en wee van de
boerderijen.
Ook de voedselketen had een beperkte
omloop. De eigen werknemers werden vaak
voor een deel in natura betaald. Een
gebruikelijk onderdeel was in de herfst een
wintervoorraad aardappelen en het gehele
jaar door vrij melk voor het gezin.

De voedselvoorziening van de overige
dorpsbewoners volgde vaak dezelfde korte
weg. Aardappelen, melk en ook wel fruit,
boter, kaas, eieren en dergelijke werden
veelal rechtstreeks op de boerderij gekocht.
Voor de verdere voorzieningen ging men
naar de plaatselijke kleine zaakjes in het
dorp, waar men dan bij voorbeeld de
stroopkan kon laten vullen. (Een goede vraag
voor een quiz onder jongelui.)
De eigenaren en of pachters van de
boerderijen waren vaak medeverantwoordelijk
voor de eigen gemeenschap die op de
boerderij leefde en werkte. Uit hoofde van
dien waren zij veelal werkzaam in
nevenfuncties zoals polder- of gemeente -
besturen en andere sociale en kerkelijke
vertegenwoordigingen.

Vanaf het begin van het ontstaan van de
polder tot de beginjaren van de twintigste
eeuw was dit in hoofdzaak de geschiedenis
van ‘de Dijk’. 
Meer over recente ontwikkelingen mag u
verwachten in de volgende Turfjes.

Piet van Noort

In de loop der jaren zijn er tamelijk veel
beroepen verdwenen, meestal omdat ze
economisch niet meer haalbaar waren. 
Een voorbeeld hiervan zijn de bezorgende
beroepen, zoals de melkman en de
groenteman. Hun taak is gedeeltelijk
overgenomen door de winkelwagens. 
Ook de categorie bezorgers, die niet meer
nodig waren, denk hierbij aan de
petrolieboer, zoals hij in Den Haag genoemd
werd.

De tweede groep waren zij, die hun waren al
ventende verkochten, bijvoorbeeld de 
pindachinees, die zijn pindabrokken op een
straathoek aan de man probeerde te brengen,
de verkoper van snoep, die met zijn kist met
zoetigheid bij de bioscoop stond. Visboeren,
handelaren met seizoenfruit, die de straten al
roepende afreden. En op het platteland de
marskramer.

Als derde categorie de handwerkslieden. Wie
kent nog het beroep van:
Kantlosser
Cement en kalk werd in de eerste jaren na de
oorlog nog in zakken in schepen aangevoerd.
Dit werd door speciale losploegen gelost
door in het ruim van het schip af te dalen,
een zak op de schouder, trap op, de weg
oversteken en in het pakhuis deponeren. 
Wagenlosser
Dit was een typisch na-de-oorlogs beroep in
Amsterdam. Bij de invalswegen stonden
losploegen van de Amsterdamse Loscentrale
de vrachtauto’s met bouwmaterialen op te
wachten. Lossen door de chauffeur zelf werd
door deze ploegen verhinderd. Dit was een
activiteit van de communistische vakbond.
Door verbetering van de arbeidsmarkt en
ook het verschijnen van kranen op de
vrachtauto’s verdween dit beroep.

Lees verder op pagina 14

Vervolg van pagina 12: 
De dijk in woord en beeld

Verdwenen, 
of nog zeldzaam voorkomende beroepen



Reparateur 
van mechanische rekenmachines
Met de komst van de elektronische
rekenmachines was er voor dit type machine
geen markt meer.

Ponstypiste
Voor adresbestanden en adresseringen had
men een ponsplaatje. De computer maakte
deze manier van adresseren overbodig.
Koperslager
Koper is niet meer populair in het interieur.
Bovendien was dit een arbeidsintensief
beroep en dus te duur.

Koperpoetser
Deze liep de huizen langs om de bel,
brievenbus en deurknop te poetsen.
Kennelijk zat  hier een bestaan of een goede
bijverdienste in. Ik heb ze nog jaren na de
oorlog in Den Haag gezien.

Cokesklopper
De gasfabrieken vergasten antraciet. Wat
overbleef waren grote klompen cokes, die hun
weg vonden naar de brandstoffen handelaren.
Om deze verhandelbaar en stookbaar te
maken werden deze met mokers door
cokeskloppers in kleinere stukken geslagen.
Dit was een stoffig beroep en had invloed op
de stembanden. Vandaar de uitdrukking: Je
hebt de stem van een cokesklopper.

Krotenkoker
Alhoewel er nu bij groenteverwerkings -
bedrijven nog
wel kroten
gekookt
worden, had je
vroeger hiervoor
speciale kroten -
kokerijen. Als je
daar werkte,
was je een
krotenkoker. Ik
weet niet, of dit
plaatselijk was,
maar als iemand
niet te slim was,
werd hij een
krotenkoker
genoemd. In het
woordenboek
komt deze
uitdrukking niet
voor.

Zakkenwasser
Voor de oorlog werd er, ook in de bouw, veel
gebruik gemaakt van jute zakken. Deze
moesten van tijd tot tijd gewassen worden.
Hiervoor waren speciale zakkenwasserijen en
als je daar werkte, was je een zakkenwasser.
En dan was je net als de krotenkoker, niet al
te slim.

Tapijtkloppers 
Deze reden met een vrachtauto, waarin een
klopmachine stond. Vooral nuttig voor
mensen met grote tapijten in huis, die moeilijk
met een handklopper te bewerken waren.
Stationkruier, wisselwachter en
overwegwachter.

Als laatste categorie had je de ambulante
straatartiesten. Nu staan er op vaste plekken
lieden muziek te maken, maar tot in de jaren
vijftig liepen er zangers, violisten of
mondharmonicaspelers door de straten,
bleven een tijdje op een punt staan in de
hoop dat er geld toegeworpen werd. Meestal
kwamen ze in de avonduren. Ook had je
echte orgeldraaiers, nu vervangen door een
motortje. 

Deze beroepen zitten in mijn herinnering, al
zijn er natuurlijk nog veel meer verdwenen.

Piet van Vliet

Kolenbezorgers of zoals wij ze noemden, de kolenboeren,
hier te zien bij Kolenhandel Voorwinden te Benthuizen.
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Ik vond een boekje onder deze titel, een
facsimile uitgave van een handgeschreven
boek uit het midden van de zeventiende
eeuw. Het origineel is in het bezit van de
Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
Het is geschreven in een taalsoort, die uit
Zuid Brabant stamt.

Omdat deze oude teksten, gewijd aan
parfumerieën niet zo algemeen zijn, heb ik
van dit recept een vertaling gemaakt:

Neem een half ons grijze amber, wat gebruikt
wordt om te parfumeren, snij het zo klein
mogelijk. Goede verre (geïmporteerde) hars
van de gomachtige amberboom, wat men
ook klein moet snijden. Daarna in een fles of
een tonnetje doen met twee ponden rozen -
water, twee pond olie van de Damasquines
roos (een Frans ras), zes
kruidnagelen iets
gekneusd, een half
kwart van een ons fijne
kaneel. Afsluiten met
een weinig was en met
een doek omwikkelen.
Ingraven in warme mest
en acht dagen laten
liggen. Daarna het in
een geglazuurde
aardewerk pot doen en
op een klein vuur twee
uur laten koken en laten
afkoelen.
Dit gedaan hebbende
met een gouden of
zilveren lepel of een
scherf glas alle
bovendrijvende olie
afscheppen, daarna
muskus en cyvette
toevoegen 
(gemaakt van
uitwerpselen van de
muskusrat en de
cyvetkat) zoveel u zelf
wil, overdoen in een fles
en enige dagen in de
zon laten staan. Wel
afdekken met was en
perkament.

Dan zult u een bijzonder welriekende
substantie hebben om te geuren, om de
hersenen te sterken en alle kwade
besmettingen tegen te gaan, wat in de tijd
van pest erg goed is. En de grijze amber, hars
en andere ingrediënten, welke na het
afscheppen van de olie overblijven zijn erg
goed om reukballen van te maken, die men
dan weer tussen het linnengoed kan leggen,
of bij zich kan dragen. Ook kan men er
kralen voor de rozenkrans van maken of in
de kamer in de parfumbrander laten
branden.Wie het met wat minder kosten wil
doen kan het zonder muskus en amber
maken, of er minder in doen.

Piet van Vliet

Een Secreet-Boeck
uit de zeventiende eeuw
over parfumeren, konfijten en koken



28 februari 2007

Zwerven door Musea
Hallo, ik ben Jeannette van Dijk (en 9 jaar).
In de voorjaarsvakantie was ik aan het
logeren bij opa en oma Havenaar.
Toen gingen we met de H.K.B. naar een
museum in Zevenhuizen en ik mocht mee!!!
Ik vond het heel leuk!!!
Wat ik  er van vond.
We gingen met de auto. Toen we er waren
kregen we een kopje koffie of thee.
Als eerste gingen we naar spullen kijken van
de landbouw. Daar kregen we van alles te
horen over een vioolzaaier, dat ding moet je
over je borst hangen en aan de stok trekken
en dan weer duwen.
Toen gingen we naar de schoolspullen, zo
leuk. 
We hebben nog veel meer gedaan. Het was
een leuke dag. 

Groetjes,
Jeannette van Dijk
(kleindochter van
opa en oma
Havenaar)

2 mei 2007

De volgende zwerftocht
Dwalen door de oude zalen
Dat is de titel van een rondleiding door
Kasteel Keukenhof. 
“Je zou er een prachtige roman over kunnen
schrijven”.
Luisteren naar de historische verhalen over
de V.O.C., Jacoba van Beieren en andere
bekende figuren.
Kijken naar meubels, serviesgoed, schilderijen
en andere kunstvoorwerpen uit vervlogen
tijden.
De rondleiding duur tot ongeveer 11.45 uur en
daarna is er de mogelijkheid een bezoek aan
het park Keukenhof te brengen. Dat is echter
facultatief. Voor wie dat wil doen, kunnen we
afspraken maken over het meerijden (terug).
Wie mee wil gaan kan zich opgeven bij Inge
van Eeden Petersman, telefoon 079 331 00 67.

De kosten 
voor het
kasteel bezoek,
vervoer en 
een kopje
koffie
bedragen
b13,50.
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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. Khandekar 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

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:

Met de H.K.B. naar Zevenhuizen. 
Op de linkerfoto de zaaiviool.


