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Zwerven door de regio
Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht
De datum die genoemd is in het laatste Turfje, is
veranderd, we gaan op woensdag 3 juni 2009 ‘baggeren’.
Het museum is eigenlijk internationaal, zelfs uniek in de
wereld. Heden en verleden van het baggerbedrijf en van
de mensen die daarin werkzaam zijn en waren, is daar te
zien. De geschiedenis van het baggeren gaat terug tot in de
tijd van de Farao’s, zij waren al bezig met waterbeheersing.
Als u zich wil voorbereiden op deze excursie, zoek dan op
HTTP.//WWW.BAGGERMUSEUM.NL. Het museum is gevestigd in een
voormalig pand van Adriaan Volker N.V. aan de Molendijk.
Inclusief een kopje koffie bij aankomst, bedragen de kosten
€ 12,50, vooraf te betalen op de bankrekening van de HKB
(zie onder). We vertrekken ’s morgens 08.45 uur vanaf Het
Molenhuis. Voor 23 mei 2009 horen wij graag of u
meegaat.
Sliedrecht is wat
verder weg dan we
gewend zijn. Daarom
stellen wij voor op
een nader te bepalen
locatie te gaan
lunchen voor eigen
rekening.

Geniet van de Vliet
Onder dat motto maken we op 13 augustus 2009 een
boottocht van Leiden naar Delft en retour. Dat is een
historische dagtocht, waarin begrepen koffie met gebak,
soep met een broodje en een High Tea, alles aan boord
geserveerd. De wereld ziet er trouwens vanaf het water
heel anders uit dan andersom. In Delft gaan we een poosje
‘de wal op’ en nemen dan bijvoorbeeld een kijkje in de
Nieuwe Kerk of maken een wandeling door de stad of
pikken een terrasje op de Markt.
Dit uitstapje is een dagtocht, waar velen om hebben
gevraagd. Wij reserveren op een grote boot, en zijn dan
niet afhankelijk van een bepaald aantal deelnemers. De
kosten, inclusief vervoer naar Leiden v.v., bedragen € 42,-,
vooraf te betalen op de bankrekening.
We vertrekken om 08.30 uur vanaf Het Molenhuis en
hopen daar omstreeks 18.00 uur weer terug te zijn.
Opgeven voor 7 augustus 2009.
Voor beide tochten geldt: opgeven bij Adri en Ries,
telefoon 079 331 35 80 of e-mail
HAKA@12MOVE.NL en betalen op bankrekening nr. 307.25.64.13
van de Historische Kring Benthuizen onder vermelding
van de bedoelde excursie.
LET OP: altijd opgeven voor deelname, ook als u gewend
bent met alle excursies mee te gaan.
Adri en Ries

Bestuursmededelingen
Reilen en zeilen in de vereniging
en de oudheidkamer

Het was al vier uur geweest. Men keek naar de
molen. Ik zei in gebrekkig Engels: “Als u binnen
Tijdens de ledenvergadering van 21 november 2008 wil kijken, dan moet u vlug zijn, want om vier
heb ik als waarnemend voorzitter de ‘voorzitters- uur gaat de molen officieel dicht.”.
hamer’ van Maarten Taal overgenomen. We
We gingen eerst samen De Haas uit 1772 binnen.
hebben momenteel een klein bestuur, maar
Pas om twintig over vijf reden ze weer weg, want
gelukkig een groot aantal vrijwilligers die actief
ze kwamen niet uitgekeken. Dit Molenkwartier
zijn om de oudheidkamer Het Molenhuis met de van Benthuizen vonden ze enig, foto’s maken,
Winkel van Sinkel, het fotoarchief, de genealogie klompen passen, kijken door het zolderraam naar
en de Turfjes draaiende te houden. Klasse!
de polder en richting Hazerswoude. Dit
onverwachte bezoek wordt vast doorverteld in
Wekelijks komen er bezoekers en dat is fijn en
Berlijn en Moskou, want daar kwamen enkelen
gezellig. Ons winkeltje achter de molen heeft veel vandaan of studeerden er. Dit bezoek was meer
aftrek. Zaterdag 14 februari stonden er zelfs
dan ‘koffie in en koffie uit’.
enkele mensen buiten te wachten, omdat de
Kom ook eens kijken, ook al komt u voor de
winkel te klein was voor het aantal klanten.
zoveelste keer. Telkens zijn er toch weer andere
Enkelen van hen kwamen daarom maar koffie
dingen te zien. Ik noem het vaandel van de
drinken en rondkijken in Het Molenhuis. Daar
landelijke rijvereniging De Bentruiters. Dat hangt
waren ze verbaasd over de mooie expositie “Ik
nu in het trappenhuis. Een herinnering aan een
verbind u door….”.
Benthuizer vereniging die niet meer bestaat.
De tentoonstelling van oude telefoontoestellen
Welkom nieuwe leden
heeft overal vandaan bezoekers getrokken.
Er zijn de afgelopen tijd weer enkele nieuwe
Aardig was, dat enkele oud-collega’s van de
leden bijgekomen. Fijn dat u aansluit bij de Kring.
vroegere PTT, afdeling telefonie uit Den Haag,
Het tafelkleed waarop de namen staan
elkaar na jaren op de zolder tegenkwamen. Aan
enkele types toestellen hadden ze zelf gewerkt en geborduurd van de leden en oud-leden wordt
bijgewerkt met de volgende namen:
die ook deels zelf gemaakt. Hun namen staan in
A.B. van der Heijden, J.H. Maat en W. Rietdijk uit
het gastenboek bij de buitendeur.
Benthuizen en L. Korbijn uit Zoetermeer.

Het gastenboek

In het boek staan soms leuke dingen geschreven.
Ik noem een paar voorbeelden van bezoekers uit
het buitenland. Een zekere meneer Van Benthuizen
uit de Verenigde Staten van Amerika logeerde op
de Veluwe. Tijdens zijn vakantie kwam hij op een
zaterdagmiddag Het Molenhuis binnen. Niet
alleen om koffie te drinken in ons praathuis,
maar vooral om iets te horen en te zien van het
dorp waarnaar hij was vernoemd!
Hij was zeer tevreden over de indrukken die hij
al pratend opdeed tijdens de rondleiding in ons
gebouw en natuurlijk heeft hij ook de molen
bezichtigd. Ik vertelde hem ook iets van ons dorp
met een eigen identiteit binnen de gemeente
Rijnwoude, in het Groene Hart van Holland.
Enthousiast ging hij terug naar zijn vakantieadres.

Tot slot
wil ik u melden dat het fijn is om met de
geschiedenis bezig te zijn. Foto’s, genealogie en
oude voorwerpen, alles is vastgelegd op
inventarislijsten in het computerbestand. Een
karwei van jaren, dat door blijft gaan omdat er
steeds nog nieuwe stukken binnenkomen.

Mededelingen
Tweede kwartaal 2009
- Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
op zaterdag geopend van 13.30 tot 17.00 uur.
- De tentoonstelling “Titanic” in Het Molenhuis
is te zien tot en met 9 mei (zie pagina 6).
- Genealogie-inloop is op de eerste zaterdag van
de maand.
- Zwerven door de regio op 3 juni en 13 augustus
(zie pagina 2).
- Op 30 april geeft de HKB acte de présence op
de Koninginnemarkt met twee kramen.

Een ander voorbeeld:
Op een zonnige zaterdagmiddag stapten enkele
mensen van de fiets bij ons reclamebord aan de
weg. Het was een groepje buitenlandse studenten
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
dat in Zoetermeer logeerde. Iedereen zette de
Kees ’t Jong
fiets neer en ze kwamen gezellig buiten zitten.
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Boekbespreking
Naar een idee van Kees ’t Jong

De kleine geschiedenis van het Groene Hart
Een reeks van zeventien boekjes over het gebied
rond Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn.
Toen en nu, en met mooie foto’s. Elke maand
verschijnt een nieuw deel.
De titels van de reeds verschenen delen zijn: Jong
gebied in oud landschap; Lager dan de zee;
Nijverheid; Boerenbedrijvigheid. Het laatste deel,
nr. 4, hebben wij voor de vereniging aangeschaft
en het is duidelijk dat deze serie een aanwinst zal
zijn voor onze bibliotheek (in wording).
De volgende nummers gaan over : Geloofsleven,
Huizen en hun bewoners, Kunst, Verkeer en
vervoer en meer onderwerpen.

Boerenbedrijvigheid
Het is geschreven door Harm Hoogendoorn,
historicus. Op pagina 4 staat een foto van twee
trekpaarden met een beladen boerenwagen in
Moerkapelle. Er komen nog meer bekende
plekjes en situaties op landbouwgebied in voor.
Het Groene Hart is dan ook een echt
landbouwgebied, met monumentale boerderijen,
akkers en groene weilanden met koeien. Maar de
nijverheid, vooral langs het vaarwater is ook
belangrijk, en altijd al geweest.

Op een boerderij in de Rijnstreek waar 30 tot 40
koeien werden gemolken, rekende men uit dat er
zeven arbeidskrachten nodig waren. De boer en
boerin, een huis- en een stoepmeid, een bovenen een onderknecht plus nog een daggelder.
In het Groene Hart waren wel meer sectoren van
landbouw. En wie weet dat juist de akkerbouw
een groot stempel drukte op het landschap,
speciaal in onze omgeving?
Op pagina 71 staat: “In de twintigste eeuw werden
aardappels en bieten de voornaamste akkerbouwgewassen op de oude zeeklei. Eigenheimers,
Eerstelingen, Bravo’s, Rooie Stars, Muizen en
Bevelanders waren bekende aardappelsoorten
(rassen, red.) in de omgeving van Benthuizen.”
Het arbeidsintensieve , ambachtelijke boerenbedrijf maakte plaats voor een bedrijfstype,
waarin handarbeid grotendeels werd vervangen
door machinerie. Zowel akkerbouw als veeteelt
hebben daardoor nu een ander aanzien. Op
sommige plaatsen bleef de sfeer nog zichtbaar:
“Langs smalle wegen, waarop nauwelijks een
wat brede auto kan rijden, staan de oude
knotwilgen, smalle bruggetjes vormen de
verbinding met de boerderijen, die evenals de
wilgen de indruk geven al eeuwenlang op zelfde
plaats gestaan te hebben.”
Die omgeving, vlak bij onze achterdeur, geniet er
van!

Omstreeks 1900 telde het Groene Hart zo’n 9.000
Verschenen bij Waanders Uitgevers in samenwerking met
zelfkazende boerenbedrijven. Kaasmaken was
een intensieve klus. Op een boerderij met twintig onder andere Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en
koeien was men er dagelijks zestien uur mee bezig. Streekarchief Rijnlands Midden. (Te koop in Benthuizen)

Van de redactie
U leest het eerste nummer van de negentiende
jaargang van de Benthuizer Turfjes, waarin
ijverige leden hun activiteiten in de vereniging
voor het voetlicht brengen:
Excursies, bestuurswerk, bibliotheek,
verzamelen/tentoonstellen, contact met andere
musea, genealogie en onderzoek naar de
geschiedenis van Benthuizen.
Als u dit leest, krijgt u vast wel zin ook uw
steentje bij te dragen in dit werk.
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Graag willen wij (red.) in contact komen met
mensen die een plaats in de redactiecommissie
willen bezetten. Informeer eens wat het werk
inhoudt.
Voor aspirant schrijvers: Kopij voor het volgende
nummer kan worden ingeleverd tot 22 juni 2009.
Adressen vindt u in de colofon.
Dank aan iedereen die een bijdrage leverde voor
dit nummer.

Foto’s van blikken uit de Molenhuisverzameling

Verzamelaars; blij met blik
Inge van Eeden Petersman

In Deventer staat het Speelgoed- & Blikmuseum. Daarin is de bedrijfscollectie, bestaande uit
verpakkingsblikken en documentatie van TDV (Thomassen en Drijver) samengebracht.
Impress Metal Packaging, de rechtsopvolger van TDV gaf de collectie in bruikleen aan de Stichting
Nationaal Blikmuseum. Ook kleine musea en oudheidkamers hebben wel een blikkencollectie.
In de laatste vijftig jaar is er min of meer een rage
ontstaan om blikken dozen, trommels en bussen
te verzamelen. Dat kan gesorteerd naar leeftijd,
merknaam, product, decor, kortom naar eigen
keuze.
Het Molenhuis heeft ook een flink aantal, maar
nog niet gesorteerd naar een van de kenmerken.
Hier of daar staan altijd wel blikken, zeker in de
winkel. Dit jaar besteden we er meer aandacht
aan en richten we weer eens een vitrine in. De
rest staat in depot. Een verfijnde collectie is
onze droom.

Leeftijd en herkenning
Een definitie van wat blik
eigenlijk is, staat in de Winkler
Prins van 1907. De geschiedenis
gaat ver terug. In grote lijnen lag
het begin in de veertiende eeuw,
in Beieren. Daarna vond het zijn
weg naar Saksen en Bohemen en in
1720 werd in Zuid-Wales een
fabriek opgezet. Zo trok het
verder door Europa.
Het ambacht van blikslager is
al beschreven in 1694, maar
dan gaat het nog niet over
trommeltjes en bussen, maar
over andere voorwerpen.
Concurrent in die tijd was
Engeland. Een bundel
“volksliedjen” uit 1790 maakt
al gewag van het feit dat men
in Amsterdam al in staat was
“blik te slaan, na nieuwen trant,
beter dan in Engeland”.
De eerste bedrijfstak die blikken
voor de voedingsindustrie ging
gebruiken, was de conservenindustrie, vooral voor de export
naar warme landen. De fabriek
had meestal zelf een blikslagerij,
zodat de arbeiders ook buiten
het seizoen aan het werk konden
blijven. Na verloop van tijd
werd dit werk uitbesteed aan
derden.

Al heel snel kwamen de siertrommels en bussen
er bij. De cacaofabrikant liep voorop: Van
Houten, Kwatta, Droste en vele anderen.
Bakkers, snoepfabrikanten, iedereen wilde op
deze manier reclame maken. Ontwerpers voor de
dessins waren vaak bekwame kunstenaars.
Engeland stond ook hier vooraan in de rij, er
werd nogal wat gekopieerd. Een extra florale
rand of een iets andere kleur verdoezelde de
‘diefstal’. Stadsgezichten,
klederdrachtfiguren, heel aantrekkelijk
voor een verzamelaar. Chinoiserie was
geliefd bij theeverpakking en is dat
nu nog. Douwe Egberts liet in de
jaren 1920-1940 veel reliëfwerk
maken in zilverkleurig blik.
Bij uitgaven ter gelegenheid van jubilea
is het gemakkelijk om de leeftijd vast te
stellen maar verder is dat een hele klus en veel
giswerk. De wijze waarop een trommeltje in
elkaar is gezet kan een aanwijzing zijn voor
de leeftijd. Een (handgemaakte) trommel
bestond uit drie delen: bodem, romp en
deksel. De bodem kreeg omgezette
randen en werd in de romp (body)
geschoven en aan de binnenzijde vast
gesoldeerd. Pootjes eronder maken
was heel kostbaar. Het scharnier bij
deze oudste voorwerpen werd in de
romp verankerd door splitpennen.
Later werd er met strips gewerkt, die
omgevouwen werden. Vanaf 1900 werd er
meer en meer gemechaniseerd, niet
meer gesoldeerd, maar gefelst. Door
modernisering is de leeftijd niet zo
gemakkelijk meer vast te stellen.
Er is nog veel meer over te vertellen.
Wie er in geïnteresseerd is, kan er een
hele studie aan wijden.
Als bron voor dit artikel is gebruikt:
Betoverend blik Nederlands bedrukt blik 18002000 geschreven door F. A. Jansen, in bruikleen
van Verzamelwinkel In Stijl te Boskoop.
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“De Titanic”, een tentoonstelling in Het Molenhuis
Martijn van Veen

Van 4 maart tot en met 9 mei 2009 staat op de zolder van de oudheidkamer een tentoonstelling,
die ingericht is door Martijn van Veen, een geboren Benthuizenaar.
Het thema is de ondergang van de Titanic, een Engels passagiersschip dat verging in 1912. Deze
gebeurtenis beroerde de hele wereld en maakte, vele jaren later, een geweldige indruk op Martijn.
Mijn verzameling
U vindt op de tentoonstelling een gedeelte van
mijn verzameling. Vanaf 1998 ben ik geïnteresseerd
in de Titanic, en verzamel alles wat er maar mee
te maken heeft. Na een spreekbeurt heeft de
Titanic mij niet meer losgelaten.
Onder andere 80 boeken, dvd’s, spellen, puzzels
en andere verzamelobjecten zijn in de loop der
jaren in mijn bezit gekomen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact
met mij opnemen. (MARTIJNVAN-VEEN@HOTMAIL.COM)

De Nederlandse aspecten in het verhaal
De Titanic voer op 10 april 1912 voor haar eerste
reis de Atlantische Oceaan op. Vanuit de
havenstad Southampton in Engeland, werd de
oversteek gemaakt naar Frankrijk, voor een
tussenstop in Cherbourg. Op 11 april kwamen de
laatste passagiers aan boord in de stad
Queenstown, onder in Ierland.
Na een voorspoedige start, waarbij de motoren
op vol vermogen draaiden om binnen recordtijd
in New York aan te komen, voer de Titanic op 15
april 1912 een ijsveld binnen.

Even na 23.30 uur ontdekte de wacht van dienst
een ijsberg, recht voor de Titanic. Direct werd
geprobeerd om de ijsberg nog te ontwijken.
Ondanks dit uitwijken, raakte het schip toch de
ijsberg.
Vier uur later zonk de Titanic en kwamen er
meer dan 1.500 mensen om het leven. 700
mensen werden vroeg
in de ochtend gered
door een te hulp
geschoten schip, de
Carpathia.
Maar wat heeft
Nederland met het
schip de Titanic te
maken? Dit is voor
veel mensen
onduidelijk en door dit
stukje hoop ik daar
wat inzicht in te geven.
Niet veel Nederlanders
zijn aan boord geweest
van de Titanic,
ondanks dat er toch
een aantal
Nederlandse namen op
de passagiers- en
bemanningslijsten
voorkomen.
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voor de luxe hutten leverde zij de inrichting (zie
de foto rechtsonder). Op originele facturen zijn
producten terug te vinden als prullenbakken,
speldenkussentjes en zijden kussens. Na de ramp
had deze firma het druk om haar geld van de
verschillende openstaande facturen nog te
ontvangen. De laatste facturen werden pas op
23 april 1912 verstuurd, het schip lag toen al
geruime tijd op de bodem van de oceaan.
Het Leger des Heils hield in het Rembrandtplantsoen in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de ramp.
Ook kwamen er twee onbekende Nederlanders
Direct na de ramp in april 1912, was wel
op de naamlijst van de Titanic voor, hun families
onmiddellijk bekend dat er een Nederlandse
wisten niet dat deze mannen meevoeren. Pas veel
passagier om het leven was gekomen. Het was de later werd dit bekend.
directeur Passagebureau van de Holland
Het ging om twee bemanningsleden, die beiden
Amerika Lijn, jonkheer J. George Reuchlin junior. om het leven kwamen bij de ramp. Over deze
Jonkheer Reuchlin voer op de Titanic met speciale twee mannen is verder weinig bekend. Wel is
belangstelling voor de bouw en de luxe van het
bekend dat een van de twee, Hennie Bolhuis, tot
schip. De Holland Amerika Lijn had namelijk de op het laatst benedendeks is gehouden. Hierdoor
werf waar de Titanic was gebouwd, Harland en
had de man geen of weinig kans meer op een
Wolff te Belfast, opdracht gegeven voor het
plaats in de reddingsboten.
bouwen van een schip uit de Titanicklassse. Dit
schip zou de Statendam worden. De Statendam
Belgen kwamen meer voor op de passagiers- en
zou kleiner worden, maar met ruim 32.000 ton
bemanningslijsten, waaronder een die eerste
zou het schip het grootste worden dat ooit onder klasse reisde. Deze Belg, Jacob Birnbaum, was een
Nederlandse vlag had gevaren.
diamantair uit Antwerpen. Birnbaum had zijn
De eigenaar van de rederij van de Titanic, de heer reis bij een andere maatschappij geboekt, maar
Bruce Ismay, heeft er persoonlijk voor gezorgd dat door de kolenstaking in Engeland, was zijn reis
jonkheer Reuchlin een comfotabele hut toegewezen overgeboekt naar de Titanic. Zijn lichaam werd in
zou krijgen. Of de twee heren onderweg veel met zee gevonden en teruggebracht naar België.
elkaar gesproken hebben, is niet bekend.
De heer Birnbaum is in Nederland begraven,
omdat in België geen eeuwig durende grafNa de ramp, bij aankomst van de Carpathia (het rechten verkregen konden worden.
reddingsschip) in New York, werd bekend dat
jonkheer Reuchlin om het leven was gekomen.
Toen deze zekerheid er was, informeerde de
Holland Amerika Lijn de pers en diezelfde dag
stond het bericht in bijna alle Nederlandse kranten.
Hierop stroomden de condoleanceberichten en
telegrammen binnen. Ook vanuit het koningshuis
werd gereageerd, onder anderen door Prins
Hendrik, die vanuit Het Loo een condoleancetelegram verzond naar de directie van de
Holland Amerika Lijn.
Op zoek naar andere Nederlandse connecties met
de Titanic, vond de pers in 1912 geen andere
Nederlandse slachtoffers of overlevenden van de
ramp. Maar als men verder kijkt, zijn er wel meer
aspecten te vinden.
De firma Koninklijke Nederlandsche MeubelTot zover enige informatie. Veel meer is te vinden
fabrieken te Den Haag heeft voor de eerste klasse op de tentoonstelling, ook over feiten die in de
de inrichting deels vervaardigd. Onder andere
laatste decennia pas bekend zijn geworden.
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Het Nutricia Museum
Wim Mets

Goede contacten tussen leden van verenigingen en medewerkers in musea en oudheidkamers
zijn van groot belang. ‘Netwerken’ heet dat tegenwoordig. Wat de een teveel aan kennis of
voorwerpen in huis heeft, kan een aanwinst zijn voor de ander en andersom. Daarover gaat dit
verhaal, dat ontstaan is op woensdag 25 februari 2009 in het Nutricia Museum in Zoetermeer.
Hoe krijg je poppen aan het dansen?
Over het algemeen is het niet bekend dat
Nutricia in Zoetermeer een eigen museum heeft.
Het museum is beperkt toegankelijk, grote
groepen zijn helaas niet toegestaan. Dit alles
vindt zijn oorzaak in het feit dat het museum
zich midden in het fabriekscomplex bevindt en
een ieder door de kantoorgangen moet lopen om
het museum te bereiken. Dat is nodig in verband
met de strenge veiligheidseisen betreffende de
productie in de fabrieken.
O ja, het ontstaan van een verhaal.
Wij werken met ongeveer zes man (inclusief een
vrouw) wekelijks in het museum.

De vraag van onze conservator was: “Wim, in
Benthuizen heeft iemand een poppenverzameling
en biedt die via internet aan, zou jij er achter
kunnen komen wie dat is?” Ik dacht heel simpel,
“iedereen kent iedereen, dus dat mag niet
moeilijk zijn”. Mijn eerste gedachte was “de
Historische Kring”.
In gedachten was ik al heel warm maar voordat
ik stappen kon ondernemen was het gras alreeds
voor mijn voeten weggemaaid. Wat jammer nu.
Onze conservator, Harry van der Burgt, was er
achter gekomen dat de verzameling zich ten
huize van Marcus Pos bevond.
Wij, met drie man maandagmiddag 2 maart 2009
naar Benthuizen, gewapend met het huisadres.
En jawel, een schitterende collectie poppen in
allerlei soorten echte Hollandse klederdracht.
We werden gastvrij onthaald op een lekker kopje
koffie. We hebben de serie echt bewonderd en het
bleek ons dat daarvan node afscheid werd
genomen.
Het bijzondere ervan is, dat Nutricia vele jaren
geleden een patronenboekje uitgaf, waarin zeer
nauwkeurig werd aangegeven hoe poppen zelf in
de juiste klederdracht te steken.
Een inwoonster van Benthuizen had deze poppen
verzameld en aangekleed, maar na verloop van
tijd moest er ander onderdak voor gezocht
worden. De verzameling werd aangeboden bij
Het Molenhuis, maar paste daar niet in de
collectie. Wel stonden de dames (ja, er is geen
heer bij), ongeveer een half jaar in een vitrine en
hadden daar het nodige bekijks. Marcus kreeg ze
mee naar huis en moest een andere bestemming
zoeken (en dat is nu gevonden).
We zijn met Marcus naar Het Molenhuis getogen.
Het is de moeite waard daar even rond te
snuffelen. Echt, oud Benthuizen herleeft als je
daar rondwandelt. Ook stonden er nog twee
poppen om mee te nemen.

Het glas-in-loodraam, een jubileumgeschenk van het personeel.
Destijds in de entree van het kantoor, nu opgesteld in het museum.
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Ik ben ook vrijwilliger op de Pelgrimshoeve.
Zaterdag 28 februari 2009 was er de maandelijkse
verkoopdag en ik stond plotseling oog in oog
met een heel bekende dame.

“Jou moet ik hebben”, zei ze. Toevallig had ik
deze keer niets op mijn kerfstok, dus moest het
wat anders zijn. O ja, het was Inge van Eeden
Petersman (eindredacteur van de Turfjes).
Misschien hebben jullie dat ook wel eens een
keer; wel een gezicht kennen, maar welke naam
hoort daar nou bij? Tot mijn verbazing ‘viel het
kwartje redelijk snel’.
De bekende aap kwam vrij vlot uit de mouw. “Jij
hebt wel eens een stukje in de Benthuizer Turfjes
geschreven over het onderwerp Rondom de molen.
Er was niet genoeg kopij binnen voor het
aprilnummer. Ik voelde al nattigheid en begreep
tevens dat de ‘poppen aan het dansen gingen’!
Argeloos zei ik “Je wilt me zeker spreken over de
poppen?”
“O nee, dat regelt Marcus”, was het antwoord.
Ik vertelde dat wij maandag 2 maart naar Marcus
zouden gaan en nodigde haar tevens, met
Marcus, uit voor een bezoek aan ons museum.
“Mogen we met z’n vieren komen?”. Nou vooruit
dan maar, voor wat hoort wat, nietwaar?
Vandaar dat woensdagmorgen 4 maart 2009 om
10.00 uur Marcus Pos voorreed met Inge, Joop
van der Bijl en Piet van Noort.
Zij kregen een uitvoerige rondleiding van onze
conservator, maar eerst natuurlijk de koffie. Eh ja,
koffie met een stroopwafel en zelf betaald hoor!
Na de rondleiding volgde dan het bezoek aan de
museumzolder. Alles paste fantastisch in elkaar.
Ger Kuif, onze vrouwelijke hulp op woensdagmorgen, had zojuist een lege vitrine helemaal
spic en span schoongemaakt. En onze etaleur,
Gaston Bout, was ook op zolder.
Toen beneden de rondleiding nog in volle gang
was, hebben ze als een speer de mooie lege vitrine
geëtaleerd. Kunnen jullie je voorstellen dat het
een leuke verrassing was toen zij boven kwamen?
Ze hebben kunnen zien, dat de poppen een
ereplaats hebben gekregen in ons museum. Zij
zijn ‘thuis’.

Ja, Nutricia
Heel veel Benthuizenaren hebben er in het
verleden hun brood verdiend. Er was veel
handwerk nodig in het productieproces.
Er waren toen veel ‘losse landarbeiders’, die in
het zomerseizoen op het land werkten. Zij
hielden zich dan bezig met spruiten- en/of
uienteelt. Na de oogst kon Nutricia veel mensen
gebruiken, bijvoorbeeld in de groentefabriek.
Voornamelijk in de melkfabriek was veel hulp
nodig. In eerste instantie was Chocomel een
‘zomerproduct’, later is het een ‘vast’ product
geworden.

Ontvangstruimte in het museum.

Er was wel een gezegde: “Als je niets kunt, dan
kan Nutricia je altijd wel gebruiken”.
Dat is nu echt verleden tijd. De Olvarit productie
vindt niet meer in Nederland plaats, evenals de
productie van Nutrix en Bambix.
Nutricia is inmiddels van het oude fabriekje van
Martien van der Hagen uitgegroeid tot een
wereldconcern met productie op veel plaatsen,
ook in het buitenland.
De wel bekende artikelen als Nutroma, Chocomel
en Fristi zijn verkocht aan de Friesche Vlag
(frieslandfoods). Bovendien is Nutricia
overgenomen door het Franse bedrijf Danone.
Samen met Danonedochter Bledina en de oude
Nutriciagroep is dit bedrijf nu nummer één in
Europa op het gebied van kindervoeding.
Als je nu door de fabriek loopt, zie je nauwelijks
nog mensen lopen. Alles is geautomatiseerd. Om
de geschiedenis van Nutricia te bewaren, hebben
we het museum.
Wanneer de trouwe lezer nu nog vragen zou
hebben over het Nutricia Museum, dan kunnen
zij dus terecht bij Inge, Joop, Marcus of Piet. (Een
map vol documentatie is overhandigd.)
Zo kun je dus poppen aan het dansen krijgen, toch?
Ik ga maar eens eindigen met mijn stukje, waaraan
hebben meegewerkt:
Harry van der Burgt (onze conservator), Leen
Korbijn (onze technische man) en Wim Mets
(onze onderhoudsschilder en schrijver dezes).

Wat vinden wij er van?
Wij, vier HKB-ers zijn onder de indruk van alles
wat er bewaard is en in het museum staat.
Documentatie, foto’s, producten,
machineonderdelen en andere voorwerpen uit
het bestaan van de Naamloze Vennootschap
‘Maatschappij Nutricia’, opgericht in 1901. En dat
alles in stand gehouden door vrijwilligers uit de
‘Plusgroep’, ex-medewerkers van Nutricia.
Dank voor de ontvangst, namens ‘ons vieren’: IvEP.
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De Matrilineaire lijn van Roxanne Eugenie Bos
Piet Brouwer

Een matrilineaire reeks is een stamreeks in vrouwelijke lijn, van dochter op moeder overgaande.
We hebben hiervoor een lijn uitgekozen van een bekende Benthuizense familie, verwant aan
een medewerker van de genealogiegroep in onze vereniging. Ook al is de naam waar wij mee
beginnen van een Gouds meisje, al heel snel komen wij ‘terug’ in Benthuizen.

Roxanne Eugenie Bos

is geboren op dinsdag 6 augustus 2002 te Gouda.

Roxanne is de dochter van:

Willemina den Oude (Helma),

geboren op maandag 16 oktober 1972 te Boskoop.
Helma trouwt op woensdag 21 februari 1996 te Boskoop met
Peter Bos, geboren op zondag 2 maart 1969 te Bodegraven, zoon van
Jan Pieter Bos en Jannigje Hendrika Muit.

Helma is de dochter van:

Dirkje Verschoor (Ditje),

geboren op zaterdag 18 september 1948 te Benthuizen.
Ditje trouwt op dinsdag 16 maart 1971 te Benthuizen met
Arie Gerardus Hendrikus den Oude (Arie), geboren op donderdag
26 februari 1948 te Boskoop, overleden 1 oktober 2007 te Gouda,
zoon van Simon den Oude en Willemina Burger.

Vier generaties: Ditje, Bep, Roxanne en Helma.
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Ditje is de dochter van:

Elisabeth Brouwer (Bep),

geboren op zaterdag 14 mei 1927 te Benthuizen (huis 40).
Bep trouwt op donderdag 17 januari 1946 te Benthuizen met
Nicolaas Verschoor (Niek)geboren op maandag 27 oktober 1919 te
Zegwaard, overleden op zaterdag 17 mei 1997 te Zoetermeer,
zoon van Ewoud Verschoor en Lena Vermeulen.

Bep is de dochter van:

Dirkje Klomp,

geboren op donderdag 26 oktober 1893 te Benthuizen (huis 8a)
overleden op donderdag 17 december 1987 te Benthuizen
(Dorpsstraat 121)
Dirkje trouwt op vrijdag 25 juli 1919 te Benthuizen met
Florus Brouwer (Floor), geboren op donderdag 21 november 1895 te
Hazerswoude (wijk c 14), overleden op donderdag 22 augustus 1974
te Leiden, zoon van Jacob Brouwer en Willempje Van Rijssel.

Dirkje is de dochter van:

Dirkje Vleggeert,

geboren op woensdag 28 april 1852 te Zoetermeer, overleden op
zondag 12 december 1915.
Dirkje trouwt op vrijdag 12 december 1873 te Zoetermeer met
Maarten Klomp, geboren op zaterdag 1 maart 1845 te Benthuizen
(huis 55), overleden op vrijdag 27 mei 1938 te Benthuizen
(Dorpsstraat), zoon van Pieter Klomp en Elisabeth van der Linden.

Dirkje is de dochter van:

Catharina Haak,

geboren op zondag 2 mei 1824 te Zoetermeer, overleden op zaterdag
29 december 1906 te Zoetermeer.
Catharina trouwt met Pieter Pieterse Vleggeert, geboren op dinsdag
6 april 1824 te Zegwaard, overleden op woensdag 10 juli 1878 te
Zoetermeer.

Catharina is de dochter van:

Dirkje de Vogel,

gehuwd met Jan Haak.
Tot zover deze (teruggaande) lijn die er heel anders uitziet dan een mannelijke lijn, waarin alle
familienamen eender zijn.
De meeste van deze vrouwen hebben herinneringen aan de kruidenierswinkel van de familie
Brouwer, waarvan een foto op de eerste pagina staat.
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“Als stenen konden spreken ……”
Inge van Eeden Petersman

Op 5 april 2008 bracht Piet van Waay een stenen ornament in Het Molenhuis en gaf daarbij ook
een kaartje, met de volgende tekst: “Deze 7 kg zware geornamenteerde steen is destijds
gevonden tijdens de afbraak van de panden [‘T Klooster’] aan de Dorpsstraat in Benthuizen.
Tegenwoordig is dit ongeveer de lokatie van de Rabobank. De sloper heeft de steen vervolgens
aan mij afgestaan.”
Als die steen eens kon vertellen over dat complex woningen, afgebroken in de jaren zeventig
van de vorige eeuw, dan kregen we een verhaal van minstens drie eeuwen. Over mensen die in
het pand woonden en werkten en gebeurtenissen die in het dorp plaatsvonden.
Maar helaas, als we iets willen weten, moeten we
dat zelf uitzoeken.
Aad van der Linden (doopnaam Arie), achterkleinzoon van Jacob van der Linden die op 18 april
1885 het complex kocht, is in de archieven
gedoken om meer te weten te komen over het
onroerend goed dat ongeveer negentig jaar in
zijn familie was. Een complex dat nog steeds tot
de verbeelding van veel Benthuizenaars spreekt.
Een kloek pand, vier woningen en een pakhuis
onder een kap. Veel (oud)hout, oude, afgebrokkelde
stenen en slecht pleisterwerk. Het (doorgezakte)
zadeldak, was voor de helft gedekt met riet en boven
de andere helft en het pakhuis lagen dakpannen.
Het aanzien langs de Dorpsstraat was wel
evenwichtig, maar aan de achterkant was het een
allegaartje van uitbouwtjes en insteken.
Het zag er altijd al heel oud uit en tamelijk
haveloos uit. Getuigen daarvan zijn de foto’s.
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De bewaarde siersteen geeft wel enig houvast
over de leeftijd. Een archeologe, lid van een
zustervereniging, heeft hem meegenomen voor
onderzoek. Het onderzoek heeft opgeleverd dat
het een ornament is van kalkzandsteen uit de
zeventiende eeuw en diende ter versiering van
het gebouw. Misschien zelfs wel op een pilaster?
In de volksmond was de benaming ‘het Oude
Klooster’ en soms ook wel ‘het oudste gebouw
van Benthuizen’. Op een kaart uit 1769, getekend
door landmeter Klaas Vis, staat op diezelfde
plaats al een gebouw. Zou het voor de Reformatie
bij een parochie hebben gehoord?
Voor zover bekend zijn het altijd vier woonhuizen
geweest, op beide hoeken met een winkel of
werkplaats.
Waar de naam klooster op slaat is het uitzoeken
waard, maar we beginnen met de ‘jonge
geschiedenis’; het Van der Linden tijdperk.

1885 –1972
Jacob van der Linden koopt op 18 april 1885 bij
veiling en afslag in het koffiehuis “de Zwaan” te
Benthuizen een “huis, erf en tuin”, kadastrale
sectie B nrs. 22, 23, 24, uit de nalatenschap van
Neeltje Verheul, echtgenote van Arie Huijser (ook
wel Huijzer genaamd). Als getuigen worden
genoemd Arie Huijser, tuinder te Benthuizen,
“voor zich en als vader en wettigent voogt over
de nog minderjarige Grietje Huijser”. Vervolgens
Quirinus Huijser, “Arbeider te Benthuizen en
toeziend voogt van Grietje Huijzer” en “Willem
Huijser, Arbeider te Benthuizen”.

Dan komt ‘het oude klooster’ op naam van
mevrouw Van der Linden – den Adel te staan. Zij
sticht een kruidenierswinkel. Daarover leest u
meer in de Turfjes van oktober 2000, in de reeks
Winkeliersters van Benthuizen.
Op de andere hoek had Floor Brouwer een tijd
lang zijn kruidenierswinkel, na hem kwam
schoenmaker Arie Langeveld.
Na het overlijden van Francina in 1962, gaat het
eigendom over op haar dochter Neeltje,
getrouwd met Piet Verheul. Zij gaan het hoekhuis
verbouwen en moderniseren.

De nieuwe eigenaar pakt de zaak voortvarend
aan en zet een verbouwing in gang. Bouwbedrijf
M.D. Splinter te Hazerswoude neemt voor de
somma van fl. 142,00 werkzaamheden aan, ”voor
het vermaken van u huizen. het afbreken der
borstwerings het bedekken en dicht maken van
het dak. het maken van opkamer tot keuken. het
afbreken der binnenmuren en opbouwen, twee
nieuwe vloeren gelegen schoorsteen gemaakt, en
hetzelve gepleisterd en afgewerkt”.
De factuur van Splinter geeft nog meer
onderhoudswerk te zien: “De omgevallen muur
bij verwei opruimen en weder gemetseld …,
afbreken der achtergevel buiten het boven
eindtjes en weder opmetselen en de zijkant
opmetselen…., Bij Havenaar binnen de muren
gerepareerd …., aan de voorgevel straatjes
gemaakt …,” bij elkaar fl. 236,99. Ook in die tijd
waren er blijkbaar al onderaannemers, want in
het bedrag is fl. 60,10 begrepen voor aangenomen
werk. Splinter kreeg nog meer opdrachten, zowel
binnen- als buitenwerk aan deuren, kozijnen, dak
enzovoort. Het aardige is, dat de namen van de
bewoners van de drie huizen ook in de factuur
genoemd worden, Verwei, Havenaar
enTuil.
Jacob van der Linden had twee zonen, Arie
en Cor. Arie trouwt in 1901 met Francina
den Adel. Op 16 juli 1907 koopt hij van zijn
vader het gebouwencomplex met de grond
voor de somma van fl. 2.500, 00. In de akte,
verleden bij notaris Van Hamersvelt in
Zoetermeer, staat het beroep van de koper
genoteerd als timmerman (bij Gräper), en
van de verkoper (vader Jacob) als arbeider.
In het gezin van Arie en Francina worden
twee kinderen geboren. Neeltje in 1901 en
twaalf jaren later, in 1913 Cees. Weer
twaalf jaren later, in 1925 overlijdt vader
Arie.

Foto boven: ‘vrouw’ Qualm en ‘vrouw’
Bregman, buren in ’T Klooster.
Links: Arie Langeveld de schoenmaker.

De winkel verdwijnt, er komt
een douchecel in en er wordt
een dakkapel geplaatst.
Verheul, niet mevrouw Verheul,
de eigenares,
krijgt daarvoor een bouwvergunning, gedateerd
4 oktober 1963.
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De tijd gaat door en de woningen nummers 49 en
51 verkeren in een deplorabele toestand, intern
nog erger dan extern.
In 1965 constateert de Centrale directie van de
volkshuisvesting en bouwnijverheid in ZuidHolland dat de woningen niet meer in
bewoonbare staat zijn te brengen, omdat er:
- “Onvoldoende daglicht en gelegenheid tot
luchtdoorstroming is; ernstige mate van
vochtigheid; verkeerde ligging van het privaat
(buiten de woning); algehele bouwvallige en
brandgevaarlijke toestand.”
De woonoppervlakte van de woningen is resp.
57 m2 met 5 vertrekken en 41 m2 met 4 vertrekken.
In de laatstgenoemde woning zijn nog drie
bedsteden (deels gebruikt als slaapplaats).
De raad gaat op 17 december 1965 akkoord met
het voorstel van b. en w. om de woningen
onbewoonbaar te verklaren. Zo gezegd, zo gedaan.
Eerder in dat jaar had de gemeente haar ogen
laten vallen op een stuk grond van 2.280 ca. in de
moestuin en boomgaard, in exploitatie en
behorend bij het woonhuis van het echtpaar
Verheul. De gemeente laat een taxatierapport
opstellen. In het rapport staat over het aan te
trekken perceel: “Dit gedeelte bestaat voor een
deel uit moestuin en voor het overige uit een
boomgaard van zeer matige kwaliteit. In deze
boomgaard staan enkele onbetekenende, in vrij
slechte staat verkerende bouwseltjes.”
De voorzitter van het college van b. en w. gaat in
gesprek met de echtgenoot van Neeltje, en
uiteraard zijn de meningen verdeeld over de
waarde van
het perceel.
Verheul voert
ook aan dat
er inkomensderving
optreedt
door het
afstand doen
van de ‘in
goede staat
verkerende
boomgaard’
en de
moestuin.
Tenslotte
komt men tot
overeenstemming, de
prijs wordt
bepaald voor
een perceel
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van 1.590 m2 en enkele ‘bouwseltjes’ die moeten
verdwijnen. Op kosten van de gemeente komt er
een afrastering van het terrein.
De twee onbewoonbaar verklaarde woningen
worden nog niet gesloopt. In 1971 constateert de
gemeente dat de woningen in gebruik zijn
genomen als showroom voor fietsen, waarvan zij
niet in kennis was gesteld. De eigenares was wel
aangeschreven om de boel te laten afbreken,
maar zij wilde nog een schot wagen om een
Rijkskrotopruimingspremie te krijgen.
Er komt een ander plan in zicht; aankoop van het
totale complex, inclusief de bijbehorende grond.
Het college van b. en w. vraagt de raad
toestemming voor die aankoop. Het motief is:
“Ten behoeve van de toekomstige sanering van de
Dorpsstraat is het alleszins aanbevelenswaardig
deze grond met de zich daarop bevindende
opstellen, …… aan te kopen.” Voorwaarde is dat
de bewoners van de nog bewoonde woningen
vervangende woonruimte krijgen.
Mevrouw Verheul ontvangt op 24 november 1971
de bevestiging van de gemeente over de aankoop
van haar eigendommen, ‘kadastraal bekend
gemeente Benthuizen, sectie B. nr. 24 en 1261,
groot 7 a 60 ca en 6 a 90 ca, met opstallen’.
Mevrouw had verzocht er zo weinig mogelijk
bekendheid aan te geven, maar dat kan de
gemeente niet garanderen.
Uit een ander stuk van de gemeente blijkt nog,
dat mevrouw Verheul – van der Linden moet
verklaren dat, hoewel zij eigenaar van het uit
erfrecht verkregen goed is, haar man het eens
moet zijn met de verkoop. Gelukkig heeft hij
blijkbaar niet tegen gesputterd.
De vervangende woonruimte voor Verheul en
Qualm, de buren, wordt gevonden in de nieuw
op te leveren ouderenwoningen aan de Oem van
Wijngaarden.
Na afhandeling van de zaak was voor ‘het Oude
Klooster” het Van der Linden tijdperk voorbij.
Jammer is, dat dit oude pand zonder nader
onderzoek gesloopt is. Een archeologische
werkgroep had hier kunnen ‘schatgraven’.

Herinneringen
Die gevonden steen uit de zeventiende eeuw
vertelt vooralsnog niets, maar andere mensen
kunnen nog wel wat verhalen opdissen uit de
laatste periode.
Het meest bekend zijn de families die daar het
laatst woonden: Langeveld de schoenmaker,
Piet Bregman de groenteboer, Qualm de
veeverloskundige (biggensnijder) en dan
Van der Linden en Verheul.

Miel Bregman (super actief HKB-er),
woonde er tot zijn twaalfde jaar en kan
er “wel een boek over schrijven”. Dat
is niet nodig, maar het is wel leuk dat
hij in vogelvlucht iets wil vertellen.
Miel: “Mijn ouders zijn er gaan wonen
na hun trouwen. De buitendeur was
aan de achterkant. Niemand had ooit
een slot op de deur. Wij moesten
achterom, een voordeur was er niet.
Vlak naast onze deur was de
buitendeur van de buren, familie
Qualm. Fijne buren, de buurvrouw was
altijd bereid mijn moeder een handje te
helpen in ons drukke gezin. Als ik
jankte, werd ik bij de buurvrouw
gedropt en het was over (zegt men).
Dat achterom lopen was een heel
gedoe, allerlei uitbouwsels en vooral
dat pakhuis van Van der Linden was
voor kinderen een eng hok. Het stond
ook overal vol met spullen van
iedereen. Van mijn vader bij voorbeeld
veilingkisten voor zijn handel.
Er waren grote tuinen, met achterin de plee, drie
plonsplees voor vier huizen. De beerput werd
geleegd in een uitgegraven put, en met die prut
werden de tuinen bemest. Zo ‘bio’ als het maar
kan. De hond van Langeveld, een onwijs groot
beest wist niet wat er in die put zat en sprong er
eens in. Van blijdschap dat hij er weer uit was,
sprong hij tegen zijn baas op. Kun je begrijpen
wat dat voor effect had!
Het huis was vreselijk hokkerig, en vooral op de
slaapzolder erg gehorig. Mijn oudere broers en
zussen hebben wat gegniffeld. Het was een klein
huis, maar toch sneed en waste mijn moeder in
de keuken de groente voor de handel, samen met
mijn zus Dien.
Andere jongens pikten wel appels en peren in de
boomgaard van Van der Linden, maar o wee, als
wij dat deden. Wij zijn al verhuisd voordat het
huis onbewoonbaar verklaard werd.”

De waren voor de
winkel werden in
grootverpakking
geleverd door
firma Muilwijk uit
Zoetermeer, de
grossier. Grote
balen suiker, die ik
moest verdelen in
kleine
hoeveelheden. De
lege zakken mocht
ik verkopen. Bij
Goedegebuure
kreeg ik er dan 5
cent voor. Een mooi
zakcentje! Ook
stroop moest uit
grote vaten
geschept worden,
een kleverig
karweitje.
Moeder Van der Linden
Geweckte groenten
met haar dochter en zoon.
uit de moestuin en
fruit uit de boomgaard werden ook in het
pakhuis bewaard. De zinken teilen waren altijd
gevuld met het een of ander.
Ja, die boomgaard. Omdat ik klein was (ben) en
makkelijk in de bomen kon klimmen, moest ik
helpen met de pluk van de appels en peren. De
ladder om in de bomen te komen stond ook weer
in een donker hoekje in het pakhuis. Het seizoen
begon met de bessenpluk, waarvan bessensap
gemaakt werd. Dan volgden de suikerperen,
dirkjesperen, sterappeltjes, kleiperen en nog meer
oude rassen.
Mijn moeder, Aagje Klos, ging bijna altijd op
donderdag naar Benthuizen om te helpen in de
winkel en in het huis. Ook mijn vader (Cees) stak
wel een handje toe.
Ik logeerde nooit bij opoe, mijn zus wel. Als wij
er naar toe gingen en we kwamen de winkel
binnen, dan rinkelde de bel. Wij riepen dan “blijf
maar”. Dan kon opoe in haar stoel in de kamer
Aad van der Linden, de kleinzoon van ‘vrouw
blijven zitten, met haar voeten op de plaatstoof.
Van der Linden’ zoals zij in het dorp genoemd
Zo zie ik haar in gedachten nog. De trouwbijbel
werd, kwam tot zijn zeventiende jaar veel bij zijn en haar bril vlak bij haar.
oma (zij werd opoe genoemd). Meestal om te
Er waren hele mooie dingen in huis. Hoe langer
helpen met allerlei karweitjes. Ook hij wil zijn
geleden, hoe mooier het in mijn gedachten wordt.
herinneringen hier wel ophalen.
Ik zie voor me de waskast met het lampetstel,
“Het pakhuis was een spannende ruimte, donker, boven in de slaapkamer. En beneden in de
muffig en altijd op slot. De vloer was niet belegd huiskamer een mooie kast die gebruikt werd als
met tegels, beton of hout en vooral de zolder was voorraadkast voor de rookwaren van de winkel.
stikdonker. Er was een luik in de gevel dat
Jammer dat na haar overlijden alles naar een
geopend kon worden om wat licht en buitenlucht opkoper is gegaan. Niemand van de familie had
te krijgen.
er toen oog voor.”
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Veel mensen zullen herinneringen hebben aan
dat stukje Dorpsstraat, op de plaats waar nu de
bushalte is, bij de Rabobank. De straat was toen
ook smaller, de fundering van de huizen ligt tot
onder de straat. We kunnen er van uitgaan dat
het paaltje van de halte in de huiskamer van
familie Bregman staat.

1865 – 1885
Het complex werd door Van der Linden in 1885
gekocht uit de nalatenschap van Neeltje Verheul,
echtgenote van Arie Huijser. Deze Huijser kocht
het goed in 1865 uit een onverdeelde boedel uit
de nalatenschap van Pieter Hoogenboom en
Adriana Verniel. Op het voorblad van een
afschrift van de koopakte in 1865, staat de tekst:
“Afschrift
Openbare Verkooping van onroerende goederen
onder anderen ten behoeve van Arie Huijser te
Benthuizer als kooper van Een Huis geg. ”N: 7
ingerigt tot 5 woningen, met erf en grond te
Benthuizen aan het dorp. d.d. 25 April 1865”
Bij de erfgenamen waren ook minderjarige
kinderen, zodat er een flink aantal voogden en
getuigen bij de afhandeling van de nalatenschap
betrokken waren.
Het eerste wat opvalt is, dat het hierbij gaat om
vijf woningen, (in plaats van vier en een pakhuis),
met grond, kadastraal bekend onder de sectie B.
nummers 22, 23 en 24. De nummers stemmen
overeen met die van de verkoop in 1885. Zou er
tussen 1865 en 1885 een verbouw hebben
plaatsgevonden? Dat is (nog) niet bekend, en
evenmin dat het iets te maken zou hebben met
een klooster.
Het is als volgt omschreven: “Een Huis,
gequiteerd nummer 7. ingerigt tot 5 woningen,
erve en grond, te zamen groot dertig roeden,
veertig ellen, staande en gelegen in de gemeente
Benthuizen, op het dorp strekkend van de

Heerenweg tot de ringvaart, belend ten Westen
de Weduwe Van der Vlies en ten Oosten Dirk
Veldhuizen.” De oppervlakte is van “boschhakhout twaalf roeden Negentig ellen” en van de
“tuin Negen roeden Negentig ellen” en van huis
en erf “Zeven roeden Zestig ellen”. In de
kadastrale atlas van Benthuizen zijn deze
afmetingen opgenomen in ha.
Er wordt ook nog een schuurtje genoemd, dat
eigendom is van de huurder, schipper Mets.
De verkoop geschiedt bij veiling en afslag. Arie
van Aalst, “koopman in Benthuizen” zet het in
voor eenduizend zeshonderdvijfenzeventig
gulden, en ontvangt daarvoor vijfenzeventig
gulden “trekgeld”. Het wordt tenslotte afgeslagen
“zonder gemijnd te worden” voor eenduizend
zevenhonderd gulden. De nieuwe eigenaar is
Arie Huijzer (met ‘z’), arbeider te Benthuizen.

Maar, hoe is Pieter Hoogenboom, de erflater, er aan
gekomen? Aad van der Linde graaft verder, de
steen, ook al is die uit de zeventiende eeuw,
vertelt toch niets. Heel veel dank voor je werk Aad!
Ook dank aan Piet van Waay die de steen bij ons
bracht want: ‘Zo is het gekomen’!
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