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Historische Kring Benthuizen

T’Uwen Dienst (II)
Zij zongen het hoogste lied
DI Ti Seense Creet

In dit nummer:

De rustieke boerderij van Spijker die aan het begin van de Slootweg stond.
Zo rond 1900 zien we hier moeder Spijker, Freek en Han.

In één van de bijgebouwen van deze boerderij gaf 
“Onderlinge Zanglust” in 1913 een concert. 

(zie het artikel vanaf pagina 8)



Ledenbestand
In het  afgelopen kwartaal hebben zich weer 
8 nieuwe leden aangemeld. Wij verwelkomen:
E.J. van Bergen, A. Leune, A. Sloof, J. van der
Velden, A. Verhoek en de School met de Bijbel
uit Benthuizen; W. van der Torre uit Berkel en
Rodenrijs en A. van Eeden Petersman uit
Bleiswijk.

Medeleven
Ons lid Dirk Verheul is overleden, wij condoleren
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Felicitaties
Henk en Annie Bakker-Verhoeff en Piet en Heiltje
Havenaar-de Peinder waren in juni 50 jaar
getrouwd. 
Gerard en Joke Mets-Zevenhoven waren 25 jaar
getrouwd, ook in juni. Van harte proficiat!

Ledenvergadering van 22 maart 2002
De jaarrekening 2001 en de begroting 2003 
zijn gepresenteerd en door de vergadering
vastgesteld.
In de bestuursvacature W. Schilleman werd 
P. van Vliet benoemd die de taak van 
2e penning meester op zich heeft genomen.
Joke Mets was aftredend en niet herkiesbaar.
Voor haar is er geen nieuwe kandidaat. Zij blijft
de PR behartigen. Dank daarvoor en voor alles
wat je in je bestuursfunctie hebt gedaan Joke!

Bestuursvacatures
Op 16 mei heeft J. Taal zijn voorzittersfunctie
neergelegd. Wij vinden dat jammer, maar
respecteren zijn beslissing en danken ook hem
voor het werk dat hij in de afgelopen jaren voor
de vereniging heeft gedaan.
Voorlopig neemt de algemeen adjunct, B. de
Breuk de taak van voorzitter op zich. Het
betekent wel dat er nu 3 vacatures zijn. Wie
hiervoor suggesties heeft of zich persoonlijk
geroepen voelt een taak op zich te nemen, kan
contact opnemen met één van de zittende
bestuursleden. Een kennismakingsperiode
voorafgaande aan een benoeming is mogelijk.
Het bestuur bestaat nu uit de leden: Ben de
Breuk, waarnemend voorzitter; Marcus Pos,
secretaris; Lies van Driel 1e penningmeester en
Piet van Vliet 2e penningmeester. Van de drie
vacatures wordt de voorzitter in functie gekozen,
de overige taken worden onderling verdeeld.

Werkgroep Historie
Joke Mets heeft haar bestuursfunctie
opgegeven, maar blijft wel meedraaien in de
commissie genealogie. Marcus Pos neemt
voorlopig de werkgroep en speciaal de
fotogroep onder zijn hoede.

Agenda voor het 3e kwartaal 2002
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. 
De winkel is ook op woensdag open, van
13.30-16.00 uur.
- Zaterdag 14 september Open

Monumentendag; van 10.- tot 17.00 uur extra
activiteiten in en om Het Molenhuis.

Afspraken voor groepsrondleidingen op
doordeweekse dagen kunnen gemaakt worden
met Margo of Marcus Pos, telefoon 079 331 37 05.

In de huis-aan-huis bladen worden bijzondere
evenementen opgenomen.

lees verder op pagina 14
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De nachtwaker of klapwacht.
De nachtwakers werden ook wel klapwachten
of ratellieden genoemd naar de houten klap of
ratel die zij bij zich droegen. Ieder uur werd de
klap gebruikt en de waker riep dan de juiste
tijd af. Ook bij onraad of brand werd er
gebruik gemaakt van de klap. Het lopen van
een vaste route en het gebruik van de klap had
overigens ook een nadeel, onverlaten konden
zich uit de voeten maken als zij de waker aan
hoorden komen. Daarom werden er soms ook
zogenaamde stille routes gelopen.

Nachtwachtplicht.
In principe was iedere mannelijke burger
tussen de 20 en 60 jaar nachtwachtplichtig. 
Vaak probeerde men onder die verplichting uit
te komen, “dat kon”, zo schrijft Frank van Riet
in zijn boek over de politie in Nederland, 
“Tot vreemde tonelen aanleiding geven”. 
In Amsterdam kwam het regelmatig voor dat
wel tweehonderd man het af lieten weten. 
Fantasierijke ziekten en dronkenschap werden
als reden voor dat niet verschijnen aangevoerd.  
Die nachtwachtverplichting kon in sommige
gemeenten voor een klein bedrag worden
afgekocht. In die gemeenten werd dan een
vaste nachtwacht aangesteld. 

1779
De oudst aangetroffen stukken over een
klapwacht in Benthuizen dateren uit 1779. 
Arij van Rijn was toen de klapwachter, in het
streekarchief is zijn gaarderboekje uit dat jaar
aanwezig.
In dat gaarderboekje staan de namen van
eigenaren en bewoners van huizen die naar
rato van hun geschatte inkomen of vermogen
een aanslag kregen ter bestrijding van de
kosten van de nachtwacht.      

Twee personen, Mevrouw van Helden en
‘Dominus’ Keer, de plaatselijke predikant,
hadden waarschijnlijk het hoogste inkomen of
het grootste vermogen want zij betaalden het
hoogste tarief, twaalf stuivers per maand. 
Twee stuivers was het laagste tarief, voor dat
bedrag werden vijf en twintig personen,
waaronder de nachtwacht zelf, aangeslagen.

Mogelijk was er ook een nultarief voor
onvermogenden, maar dat blijkt niet uit de
stukken. 
Het totaalbedrag van die maandelijkse aanslag
bedroeg 255 stuivers ofwel ƒ 12,75.   
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T’Uwen Dienst II 
Naast de veldwachter, of de bode die politiedienst deed waren er in iedere gemeente ook één of
meer nachtwakers. Hun taak was om ieder uur een bepaalde route in een stadswijk of in een dorp
te maken met als doel de veiligheid van die wijk of buurt te verhogen.
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1789 
In november 1789 waren de omstandigheden
blijkbaar zo gevaarlijk dat de nachtwacht
assistentie nodig had, want er wordt besloten
gedurende de periode van 9 november 1789 tot
8 maart 1790, in de wintermaanden dus, een
buurtwacht in te stellen.   
Die buurtwacht wordt bewapend met een
Sijdgeweer (sabel) en een Snaphaan (een
zogenaamd vuursteengeweer).
Het aangetroffen stuk over dit besluit is geheel
in de oorspronkelijke tekst overgenomen.

“Vergaaderingh Gehouden Bij den Edelen
Achtbare Geregten Den heer Schout
Ambachtsbewaarders en Scheepenen van den
Hooge en Vreijijen Heerlijkheid Benthuijzen
Op Den 2 Novemb. 1789

Op Deselve vergaaderingh is bij Hun Ed.
Achtbn door Commissarissen voorgedragen
Eene Concept, Weegens het instant brengen
ener Wagt Rollen Concerneerende de
Waakende Manschappen welke volgens
Reglement en ordonnantie op de Buurwagt
versogt, bij den Hooven van holland
geapprobeert op den 3 October 1788.
Welke Wagt Rollen bij hun Ed Achtbaaren is
geexamineerd en geapprobeert, zooals zij
deselve approbeeren bij deesen, en voors
geresolveert, om de gemelde Wagt Rollen
Conform Deselve, te doen stantgreijpen, en met
de Buurwagt een begin te maaken op Den 
9 November 1789 en te door Continnueeren tot
Den 8 Maart 1790 en voors dat tot een
Wagthuijs zal worden gebruijk het middelste
gedeelte van het ambachtshuijs, staande in het
middelste gedeelten van den Dorpen Aan de
Zuijdsijde.
Sullende de Rotsgesellen aldaar gewapent
worden met Sijdgeweer en Snaphaan.
En dat de benoodigde turft tot het vuur en den
Oleij tot het ligt, ten costen bij het Reglement
bepaald, Door den geregtsboode, in een
behoorige hoeveelheijd, in  het gemelde
wagthuijs zal besorgt worden, waarvan hij het
Montant 1) beneevens de Prijzen zal Moeten
aantekenen.
Wijders is Geresolveert Den Klapwaaker Als
Naastwoonende Aan het wagthuis te gelasten
Om alle Avonden Geduurende deese
Nagtwaake voor halfttien Uure Enig vuur en
Ligt in het Wagthuijs te Besorgen en den
kouden As behoorlijk weg te Ruijmen en het
wagthuijs beesem schoon te houden en voors
Word Den Capitein, Beneevens de Wagtdoende 

Corporaals met haare onderhoorige Rotgesellen
Versogt, om sigh in alle opzigten te Reguleeren
Naar den inhoud van het Reglement en
Ordonnantie.

Beij den Geregten van de Hoogen en Vreijijen
heerlijkheid van benthuijzen gearrestert, in
dato Den 24s December 1787 en bij den Hoove
van Holland geapprobeert Den 3 October 1788

Aldus geresolveert bij Den edelen agtbaren
geregte van Benthijsen op den 2 November 1789

Cornelis Lugtigheid
Cornelis Broekhuijsen
Jan Voorwinden
Hk van Oordt
Jan Nieuwkoop 
Han van der Waal
Arij van Wet
David van Duijnen
Christoffel Roos”

Helaas zijn er uit de periode tussen 1789 en
1795 geen stukken in het archief aanwezig.
Zodoende is niet na te gaan of er ook na 1789
nog een buurtwacht actief was. 

Het z(s)ijdgeweer
In het legermuseum in Delft is een boekje uit
1808 aanwezig met daarin een beschrijving en
een afbeelding van het zijdgeweer.

“Het zijdgeweer bestaat uit twee deelen, te
weten uit de sabel en uit de scheede. De sabel
is uit de kling en het gevest zamengesteld.
De Kling, is het gedeelte van de sabel dat
onmiddellijk bestemd is, om den vijand door
houwen of steken te kwetzen.
De klingen worden vervaardigd, uit een
zamenvoegsel van week staal (accier ferreux ou
mou) en hard staal (acier fec) het welk te
zamen vereenigd is.
De Punt, is het gedeelte waarmede men den
vijand doorboort.“
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Notulenboek 1803 - 1811
Het volgende wat over de nachtwacht in
Benthuizen te achterhalen is komt uit het
notulenboek van de gemeente. De notulen uit de
jaren 1803 tot 1811 zijn aanwezig in het
streekarchief in Alphen aan de Rijn.  
De eerste keer dat daarin een klapwaker wordt
genoemd komt voor in het verslag van de
vergadering van het gemeentebestuur van
Benthuizen en Benthorn op 5 september 1805 en
heeft betrekking op de brandweer. 
“De klapwaker, Joris Koole, dient te kunnen
beschikken over een een sleutel van het
brandspuithuis.”   
Uit dat verslag:

“Daarbij het probeeren van de Portatieve
brandspuijt gebleeken is, dat tot vervoering
derzelve in geval van onverhoopte Brand, een 
Wagentje zeer noodzakelijk is, om dezelve als dan
te kunnen spoedig vervoeren, zo is besloten den
Timmerman te gelasten een zodanig Wagentje
voor de Portatieve Brandspuijt gereed te maaken.
Ten einde bij onverhoopte Brand alles met de
meeste spoed zoude kunnen in ’t werk gesteld
worden, om dezelve zoo spoedig mooglijk tot nog
groter onheilen te bewaaren, is beslooten tot het
schielijk uijthalen der Brandspuijt uijt den Toorn 6
onderscheide Sleutels te laaten maaken, waarvan
3 voor de Toorn en 3 voor ‘t Brandspuijt Huijs
moeten dienen, en waarvan 2 aan een kettingje te
zamen geklonken, en waarvan Een aan de
klapwaker, Een aan de Secretaris, Een aan de
Heemraaden 2) zal worden ter hand gesteld; en
word den Secretaris versogt hoe eerder hoe beeter
bij den Smit de sleutels te laaten maaken”.

Kennelijk was turf en olie duur in die tijd want
Joris Koole doet verschillende jaren achtereen een
verzoek tot een toeslag op zijn inkomen
gedurende de drie wintermaanden. Dit verzoek
wordt besproken en toegekend zoals uit het
verslag van 3 december 1807 blijkt:

Vergadering van het Gemeente Bestuur van
Benthuijsen en Benthorn.
“Op donderdag den 3 Decemb: 1807.
Is gelezen een Missive van Joris Koole Klapwaker
van dit Ambagt, vezoekende uijt hoofde van de
duurte der Olij en Turft wederom te worden
begifted met het doceur van ƒ1,- per week
geduurende de maanden December, Januarij en
februarij evenals hem zulks in ’t voorgaande Jaar
is geaccordeert.
Waarover gedelibereerd zijnde, is ’t verzoek door
gemelde Koole gedaan bij deezen aan hem 

geaccordeert, en den Secretaris versogt 
om hem weeklijks (De hierboven gemelde 
3 Maanden December Januarij en februarij lang)
ƒ1,- uijt Des Ambagts Kasse te betalen.”

1845
Uit de periode tussen 1811 en 1844 zijn geen
notulen van de gemeenteraad in het archief
aanwezig. 
Op 5 december 1845 stellen Schout en Assessoren 3)

en de gemeenteraad van Benthuizen een keure of
reglement vast over de nachtwacht.  
Tijdens die gemeenteraadsvergadering delen
burgemeester en assessoren de raad mee dat:  

“Is geleezen eene ontvangene circulaire van Z.E.
den Heer Gouverneur van den 23 September 1845
met toezending van eene concept keure, op het
houden van nachtwachten in de gemeente, ten
einde dezelve bij den Gemeenteraad in
overweging worden gebragt, en indien geene 
keur op dit onderwerp bestaat, en daartegen 
bij denzelven geene bedenkingen bestaan;
gearresteerd.
In aanmerking genomen zijnde, dat dergelijke
keur voor deze gemeente niet aanwezig is;
In overweging genomen zijnde, dat hoewel de
noodzakelijkheid van den oogenblik nog niet
vordert, omdezelve keur onmiddellijk ten uitvoer
te leggen, het echter raadzaam is voorgekomen,
om daartoe bepalingen in gereedheid te brengen,
ten einde bij het werkelijk bestaan van die
noodzakelijkheid” enz.
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Er wordt op die dag besloten zo’n keur of
reglement vast te stellen. Enkele artikelen of
gedeelten van artikelen hieruit:

“het houden der nachtwachten in de gemeente
Benthuijzen

Art: 1
Ieder ingezetene der gemeente, die zijn 21e jaar
zal zijn ingetreden en zijn 60e nog niet zal hebben
bereikt, zal, daartoe opgeroepen wordende verpligt
wezende dienst der nachtwachter uit te oefenen.

Art: 5
De nachtwachten zullen van zoodanig uur des
avonds tot zoodanig uur des morgens, als door het
plaatselijk Bestuur zal noodzakelijk geacht worden
moeten betrokken worden; terwijl elke nacht dienst
zal moeten worden verricht door hoogstens twaalf
manschappen voor iedere nacht, welke tenminste
24 uur te voren daarvan door of vanwege thoofd
van het plaatselijk Bestuur schriftelijk kennis zullen
bekomen, en zulks volgens eene ter secretarie van de
gemeente aan te houden lijst of rooster van het doen
der nachtwachten betreffende personen enz. enz. 

Art: 6
Een voldoend getal Bevelhebbers en onderbevel -
hebbers zal door Burgemeester en assessoren
benoemd en aangesteld worden, onder wier
toezicht en beleid de ronden zullen worden
bestuurd en geleid; zullende bij iedere nacht een
bevelhebber en een onderbevelhebber mochten
tegenwoordig zijn. 

Art: 7 (gedeeltelijk )
De leden der nachtwachten, van welken rang ook,
zich in alles wat de dienst betreft, naar de bevelen
van het Hoofd des plaatselijken Bestuurs -
bevelhebbers of onderbevelhebbers moeten
gedragen.

Art: 8 (gedeeltelijk )
De overtredingen tegen den inhoud van deze
Keure zullen, voor zooveel daartegen bij de
algemeene wetten of reglementen geene andere
straffen zijn of zullen worden bedreigt, gestraft
worden met de navolgende boeten:
a. voor het niet op de wacht komen en het

weigeren van dienst, van één tot drie gulden.
b. voor het te laat komen, of het te vroeg

heengaan, voor het eerste kwartier met vijftig
cents en voorts bovendien voor ieder kwartieruur
latere komst of vroeger vertrek op of van de
nachtwacht twintig centen, mits niet te
bovengaande drie Gulden.

Aldus gearresteerd in de vergadering van den
gemeenteraad van Benthuijzen, den vijfden
December 1845.
Burgemeester en assessoren van Benthuijzen,
acc. W. van Galen
Ter ordonantie van dezelve
acc. G. Huurman, assessor, CS.”

Hendrik Kroonenberg
In 1845 was die nachtwaker in vaste dienst
Hendrik Kroonenberg. 
Door het ontbreken van gegevens is niet te
achterhalen hoe lang hij die functie al uitoefende,
maar uit het gemeenteraadsverslag van 
21 augustus 1846, Kroonenberg is dan al 77 jaar,
blijkt dat het werken hem zwaar begint te vallen: 

“In aanmerking genomen zijnde dat de
tegenwoordige nachtwaker Hendrik Kroonenberg
door ouderdom niet langer in staat is om zijne
betrekking in alle deelen langer behoorlijk waar te
nemen. In overweging genomen zijnde, dat er
groote behoefte bestaat, om eenen assistent
nachtwaker aan te te stellen.
Is goed gevonden: om den nachtwaker 
H. Kroonenberg zoo dikwijls te vervangen als
deze daartoe buiten staat zal zijn en dit zal
verlangen, echter tegen tegemoetkoming van 
30 cents per nacht, te betalen door gemelden 
H. Kroonenberg.”

Na een sollicitatieronde, waarbij zich vier
kandidaten aanmelden, wordt op 4 september
1846 Jan van Leeuwen benoemd tot assistent.
Voorafgaande aan die sollicitatieronde stelt de
gemeenteraad op 21 augustus de regels vast 
waaraan de nachtwacht
en zijn assistent 
moeten voldoen. 
Het maakt dit stukje 
wel erg lang, maar 
deze artikelen zijn te
interessant om ze u te
onthouden:

Art: 1
De nachtwacht der gemeente zal zijn
zamengesteld uit eenen nachtwacht en deszelfs
assistent, welke beide alvorens in functie te treden
door den Burgemeester zullen worden beëedigd.

Art: 2
Het jaarlijksch tractement van den nachtwaker zal
bedragen de somma van Eenhonderd en vijftig
Gulden, en hem uit de gemeentekas in vier
gewone jaarlijksche termijnen worden uitbetaald,
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zullende hij verpligt zijn, om bij ongesteldheid,
afwezigheid of andere omstandigheden te zorgen
dat de nachtwacht door den assistent behoorlijk
worde waargenomen; waarvoor hij uit zijn privé
aan dezen voor elken nacht eene som van dertig
cents zal moeten uitkeeren.

Art: 3
Hij zal gehouden zijn gedurende de zes winter
maanden, te rekenen vanaf 1 October tot 
1 April van elk jaar, de ronde doen binnen den
kring of het bebouwde gedeelte de gemeente te
alle uren van elken nacht, van ‘s avonds 
10 uren tot ‘s morgens 5 uren; en gedurende de
zomermaanden (zes) van den 1 April tot den 
1 October van ieder jaar van ‘s avonds 11 uren tot
‘s morgens drie (3) uren.

Art: 4
Het doen van de ronde zal zich alle uren bepalen
binnen de kring der gemeente vanaf de herberg
de Zwaan of het Raadhuis, thans bewoond
wordende door Jacob Mulder, tot de bouwmans
woning, thans bewoond door Jacob van den
Rozen, terwijl hij om het andere uur, te beginnen
van over de draaibrug, gelegen bij de woning,
thans bewoond wordende door Jan Grootendorst,
tot de bouwwoning, thans bewoond door
Maarten van der Linden, achter het dorp langs
den Dijk van den Noordpolder zal moeten
omgaan.

Art: 5 
Hij zal moeten zijn voorzien van eenen houten
klap 4), welke hem door het plaatselijk Bestuur zal
worden verstrekt, en denzelven bij het doen der
ronde moeten slaan, telkens met luide
aankondiging van elk uur van den nacht;
zullende hij bij het ontdekken van brand den klap
verkeerd 5) moeten slaan, en de kreet aanheffen
van brand! met aanwijzing der plaats waar
dezelve waarschijnlijk is, en inmiddels den
Burgemeester of die hem vervangt, de verdere
leden van het plaatselijk Bestuur, de
brandmeesters en zooveel mogelijk de overige
beambten der brandspuit, benevens den bode en
veldwachter moeten waarschuwen.

Art: 6
De nachtwacht zal ook verpligt wezen, om
desgevorderd aan de plaatselijke police hulp en
bijstand te verleenen, waarvoor hem zal worden
te goed gedaan telken keere dertig cents; zullende
hij ook gemagtigd zijn en gehouden, om alle
lieden welke hem des nachts verdacht
voorkomen, aan te houden, en voor den

Burgemeester of die deszelfs plaats vervult te
brengen, en bij het bemerken van onraad naar
gelang van het geval de belanghebbenden te
waarschuwen, of in cas van nood de klap
verkeerd te slaan, en onverwijld daarvan aan den
Burgemeester of die hem vervangt kennis te geven. 

Art: 7
Bij nalatigheid of  pligtverzuim in deze zullen
Burgemeester en assesoren zoodanige
maatregelen tegen den nalatigen nachtwaker
provoceren, als zij verpligt zullen zijn ten uitvoer
te leggen, behoudens nogthans de straffen bij
algmeene wetten of verordenigen van policie
tegen overtredingen van zoodanige ambtenaren
vastgesteld.

Art: 8
De bovenstaande voorschriften vervat in art. 3, 4,
5, 6 en 7 zijn op den assistent-nachtwaker van
gelijke toepassing.

Art: 9
Bijaldien in het vervolg eenige alteratie of
ampliatie in het een of ander den vorenstaande
artikelen of het daarstellen van anderen mogt
bevonden worden; zullende de nachtwachter en
zijn assistent verpligt zijn zich daarnaar te
gedragen en daaraan te onderwerpen; en dezelve
te abserveren, evenals of zij woordelijk in deze
instructie voorkwamen.

Aldus gearresteerd bij den Gemeenteraad van 
Benthuijzen, den 4 September 1846
(acc) W van Galen
Ter ordonnantie van dezen,
(acc) G. Huurman,
assessor, C.S.
assessor, C. S.

Deze instructie accuraat overwogen zijnde zijn
daarop geene bedenkingen gevallen, en
gearresteerd; zullende zoowel aan de nachtwacht
als aan den assistent afschriften 
worden uitgereikt, met herinnering om zich
dienovereenkomstig stigtelijk te gedragen.”  

Arie Schellingerhout

1) Montant: bedrag  
2) Brandheemraad: Brandmeester    
3) Schout: Burgemeester; Assessor: Wethouder
4) Deze klap is bewaard gebleven, weegt 1250 gram en is

te zien in een vitrine in Het Molenhuis (pagina 6)
5) ‘den klap verkeerd slaan’; het is niet gelukt te

ontdekken hoe dat werd gedaan  
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“Onderlinge Zanglust”
Een hele pagina van Nederland en Oranje
Orgaan van de Centrale Anti-revolutionaire
Kiesvereeniging in het District Loosduinen van
29 januari 1910 is besteed aan een concert in
Benthuizen. (Was er een verkiezing op til?)
Het stuk is te lang om hier over te nemen, maar
sommige stukken zijn zeer de moeite waard:
“BENTHUIZEN. Eerst wat zwak en weifelend,
als de gang van een kind, dat pas begint te
loopen, daarna vast en zeker, als de parade -
marsch van eene legerafdeeling, nu eens
melodieus en wegsmeltend -zacht, als het
vleugelgeluid van eene vliegende duive, dan
weer krachtig in volle zelfbewustheid als de
machtige wiekslag van den adelaar, die zich
opheft naar den hooge, naar het Excelsior, zoo
klonken de melodieën, die de Chr. Zangv.
”Onderlinge Zanglust” Dinsdagavond j.l. ten
gehoore bracht.
De vereeniging gaf hare 1ste uitvoering die,
ondanks het ongunstige weer, door een 180-tal
belangstellenden werd bijgewoond, in de Ned.
Herv. Kerk.
Na het zingen van ps. 150 vs. 1 en 3 werd het
eerste der 25 nummers, die het programma
vormden, gezongen, en ging ds. J. van der Pol
op verzoek van den directeur, den heer 
H. Nieuwenhuijsen van Zegwaart, voor in
gebed.”
Enkele alinea’s verder: “Over de uitspraak, die
bij vele koren van ons platteland zoo veel te
wenschen overlaat, valt niets te zeggen, dan een
woord van lof. Geen enkele medeklinker die niet
zuiver uitgesproken werd. Ditzelfde zou ook
van de klinkers gezegd kunnen worden, als niet
de ee bestond. We hopen, dat bij eene volgende
uitvoering, waarnaar we nu al verlangend
uitzien, dit euvel zal zijn weggenomen.”
Nog meer bloemrijke taal, nu over de solisten:
-”In Gij, zilv’ren Sterren! van Curschman en in
“Van eene Koningsvrouwe” van Spoel, 2 sopraan-
solo’s met orgelbegeleiding mochten we met
genoegen de klankvolle, zuivere en natuurlijke
stem van mej. R. Verwey bewonderen.”

Heel vreemd, dat in 1913 een verzoek om weer
een concert te geven in de hervormde kerk
door kerkvoogden en notabelen afgewezen
wordt. Het concert gaat wel door, de heer Freek
Spijker stelt een bijgebouw van zijn boerderij
ter beschikking. Stoelen worden gehuurd bij
Mol voor 5 cent per stuk, lampen worden
geleend en het concert gaat door. Met nog een
extraatje, zo staat in het notulenboek: “De leden
der vereeniging zoo ook de Eere-Voorzitter en
directeur bleven nog een paar gezellige uurtjes
bijeen, in welke tijd aardige voordrachten
werden gehouden. Door de dames werd
limonade en koekjes rondgediend. ”Daarbij is
aangetekend dat de voordrachten door de
directeur en het bestuur waren onderzocht om
“zoveel mogelijk de goede orde en nette afloop
te bewerken”.
In 1915 werd een concert gegeven in het
Veilinggebouw.

Het notulenboek
Daarin valt te lezen dat de oprichtingsdatum
van de vereniging “den 4den Februarie 1907” is
geweest en dat er bij de start 44 begunstigers
waren. Het bestuur bestond toen uit de heren 
J. Blijleven,  A. van der Knijff, C.M. van Eeden
Petersman, L. Gräper, A. Mets en G. van der Bijl.
Dagelijks kunnen wij nu nog in Benthuizen
mannen met die naam tegenkomen, of zij tenor
of bas zingen is niet bekend, maar het zijn
zeker kleinzoons van deze bestuursleden!

De repetitieavonden werden ‘vergaderingen’
genoemd, die geleid werden door de ‘directeur’
(dirigent). Deze opende alle bijeenkomsten met
het laten zingen van een psalm en ging daarna
voor in gebed.
Voor alle verslagen wordt, na de inleiding over
de opening, dezelfde tekst gebruikt: “Voorts
werd de vergadering voortgezet met de
beoefening der zang tot aan de pauze.
Gedurende de pauze werd door den secretaris
appél gehouden, waaruit bleek dat er (X) aantal

Zij zongen het hoogste lied (1907-1925)
van “Onderlinge Zanglust” tot “Hosanna”

Benthuizenaars zingen al langer dan een eeuw met elkaar. In het boek Geleert en Gesticht 400 jaar
Hervormde Gemeente Benthuizen staat dat in 1886 al sprake was van een actief zangkoor. 
In het archief van de Historische Kring zijn documenten; notulenboeken, kasboeken, muziek,
krantenknipsels en meer van zangverenigingen, die in de loop der tijd opgericht en weer opgeheven
werden. Het oudste stuk daarvan is een krantenknipsel uit 1910.
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leden mankeerden en wel:”. Dan volgen de
namen van de afwezigen. De vaste verslagen
gaan dan weer verder met: “Daarna werd
doorgegaan met de beoefening der zang. Aan ’t
einde werd door den Directeur de algemeene
rondvraag gedaan of er iemand iets te vragen
of mede te delen had niemand het woord
verlangende, werd de vergadering ten
(omstreeks 9.00 uur) gesloten met dankgebed.”

Bij uitzondering kwam de voorzitter aan het
woord, zoals op 24 april 1915 toen de artikelen
16 en 21 van het reglement gewijzigd werden.
Vanaf die datum mochten vrouwelijke leden ook
bestuurslid worden. Dat er ook werkelijk een
vrouw benoemd werd valt niet te
ontdekken. Misschien was het een
greep naar de macht die mislukt is?
Het andere artikel gaat over de
toelating van nieuwe leden. Die
moesten minimaal een half jaar in
Benthuizen wonen, de vergadering
stemde daarover en 2/3 van de stemmen was
nodig om toegelaten te worden. Je kwam er
zomaar niet in bij Onderlinge Zanglust.

De directeur
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan werd
op 23 april 1912 een groepsfoto gemaakt van
het koor. En de directeur, ‘meester’
Nieuwenhuijsen kreeg op 13 februari 1912 een
“klein souvenir” aangeboden, een “keurige
schemerlamp”. De directeur bedankte niet

alleen voor het cadeau, maar ook voor “de
keurige keuze.” De week daarvoor hadden de
leden in de pauze ter “eere” van het lustrum al
een glaasje wijn met koekjes gebruikt. Waarlijk
een uitgebreide viering.

Op 30 april was er al weer feest met tractatie,
nu zelfs taartjes, ter gelegenheid van de
“Verlovingsfuif” van de directeur. Op 31
oktober 1912 krijgt dat feest een vervolg. De
erevoorzitter komt dan de directeur en zijn
bruid feliciteren met hun voorgenomen
huwelijk. Het cadeau is een spiegel. En wie is
dan toch die bruid? Daarop zijn regels uit een
oud versje van toepassing:

mijn allerliefste k lein sopraantje
waarmee ik  wandelde in ‘t laantje

en nog een regel:

het mooiste meisje van de zangvereniging.

Jawel, zij was de soliste van het concert in
januari 1910 en lid van het koor, Regina Verwey.
Na de trouwerij heette zij Mejuffrouw
Nieuwenhuijsen, zij ging in Zegwaart wonen
en bedankte als lid van het koor.



Instrumentale begeleiding
De erevoorzitter, ‘zijne Eerwaarde Ds. Van der
Horst”, stelt op 19 juni 1913 een bedrag van
ƒ 50,- ter beschikking voor een eigen muziek -
instrument. Daaruit volgt de instelling van een
fonds voor de aanschaf van een piano. Tijdens
alle ‘vergaderingen’, zal in de pauze, waarin
ook de contributie wordt geïnd, een collectebus
rondgaan voor het fonds.
Als in 1915 de piano wordt gekocht, wordt
daar ƒ250,- voor beschikbaar gesteld. Voor het
tekort worden renteloze aandelen uitgegeven
en de bus blijft rondgaan in de pauze.
Tussentijds was er nog geharrewar of het niet
meer gepast zou zijn een orgel aan te schaffen
in plaats van een piano. 
De piano heeft gewonnen.

Terugval
In 1914 is er 4 maanden geen zang, omdat de
directeur ziek is. De heer Heemskerk uit
Zoetermeer verklaart zich bereid hem te
vervangen, “mits vanwege de toestand van zijn
keel, er tijdelijk een orgel of piano komt.” Dat
instrument zal hij zelf bespelen.

Inmiddels is het februari 1915 geworden en de
Directeur, de heer Nieuwenhuijsen vraagt, als
hij zover hersteld is dat hij zijn functie weer
kan uitoefenen, of er dan een lid is, die hem na
afloop van de vergadering naar Zegwaart zou 

kunnen brengen. Te voet ziet hij het niet meer
zitten. De heenweg is geen probleem, dan kan
hij meerijden met Voskamp, “die toch langs
komt.” Het bestuur zal zich daarin verdiepen
als het zover is!

Alle successen ten spijt, het gaat minder goed
met de vereniging. Het ledenaantal daalt, een
verzoek aan de gemeente om gratis de school
te mogen gebruiken wordt niet gehonoreerd en
zo komen er financiële problemen.

Het laatste verslag is van 27 juli 1916, een
gewoon verslag. Dan volgt er pas een van 
20 augustus 1919, van een vergadering die
gehouden werd bij J.W. van Staalduinen. De
vergadering (geen repetitie), die door 
16 personen  werd bijgewoond, werd geopend
door de heer A. Mets. 

Er waren stemmen opgegaan over te gaan tot het
oprichten van een nieuwe “Nationale Gemengde
Zangvereeniging”. Besloten werd de Christelijke
Zangvereeniging te ontbinden. Waarschijnlijk
was die al enige tijd niet meer actief.
Alle aanwezigen werden lid van het nieuwe
koor. Zoals reglementair vastgelegd was,
gingen alle bezittingen en schulden van
Onderlinge Zanglust over naar het nieuwe
koor. 
Als naam voor het nieuwe koor werd De
Verwachting voorgesteld.
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Oefening baart kunst
Uit de jaarverslagen
Uit het verslag over het eerste ‘levensjaar’
blijkt, dat de in de oprichtingsvergadering
genoemde naam het niet heeft gehaald. Het is
“Oefening baart kunst” geworden, opgericht
augustus 1919.
Het voorlopige bestuur werd na enige
maanden definitief benoemd. A. Mets was
voorzitter, D. van Leeuwen secretaris, W. van
Aalst penningmeester, M. Paul 2e voorzitter en
A. van der Bijl 2e secretaris-penningmeester.
(Let op de namen, deze zijn van meer dan 80
jaren geleden.)
Een reglement is in het boek niet opgenomen,
het is niet te controleren of er weer alleen
mannelijke leden in aanmerking komen voor
het bestuur. Uit de samenstelling lijkt het er
wel op. 
In oktober 1919 kon de voorzitter meedelen dat
de gemeenteraad het schoollokaal voor
onbepaalde tijd gratis ter beschikking stelt voor
de repetities (waarom nu wel en niet in in 1915?).
De heer Heemskerk (van Onderlinge Zanglust)
was niet bereid dit koor te dirigeren.
Mejuffrouw T. Versloot uit Moerkapelle werd
benoemd tot directrice, tegen een salaris van
ƒ6,- per week. De contributie voor de leden
bedroeg 20 cent per week. 
Aan het eind van het jaar telde de vereniging
31 leden en 22 begunstigers. Men was tevreden,
de kas had een batig saldo en er kon een
concert gegeven worden. Naast het aloude
programma van enkele christelijke en
vaderlandse liederen, zou een ‘operette ten
gehoore gebracht worden, en wel Klaas en
Trien.” Een ommezwaai in de progammakeuze.

De directrice heeft al snel andere besognes, zij
neemt op 26 januari 1921 afscheid “wegens
huwelijk.” 
Een invaller is snel gevonden in de persoon
van de heer Van der Lecq, directeur van de
Christelijke Zangvereeniging te Bleiswijk.
De waarneming bleek na enkele weken niet
meer nodig, de heer Adr. van der Linden uit
Moerkapelle was benoemd, met een proeftijd
van 3 maanden tegen een salaris van ƒ 5.- per
week. Hij had het niet naar zijn zin in
Benthuizen. Eind april bedankte hij voor de
functie wegens slechte opkomst van de leden.
Dat viel niet lekker, zij konden altijd zo
gemakkelijk wegblijven zonder gevolgen.
Enfin, na veel praten en met een goede
opkomst in het verschiet, wilde Van der Linden
wel blijven.

Hij ging met het koor werken aan een
uitvoering; ook met een operette, getiteld Een
Gelukk ig Echtpaar. De uitvoering werd
gegeven op 18 januari 1922. Een programma -
boekje is bewaard gebleven. Korte tijd later
bedankte de directeur toch. 
In het “Verslag der Secretaris 1922” is te lezen
dat: “Door het bedanken van leden kwam er
tenslotte een tekort aan contributiegeld om
onze directeur Van der Linden te kunnen
betalen en bleef het bestuur verantwoordelijk
voor het tekort dat weldra zoo hoog liep dat
spoedig de Zangvereeniging Oefening baart
Kunst moest worden opgeheven. Het bestuur
van Oefening baart Kunst blijft verantwoordelijk
voor de piano die voorloopig nog in het
schoollokaal kan blijven. Later is de piano door
goedvinden van het bestuur naar de heer Paul
verhuisd nadien heeft de piano een goed
plaatsje gevonden bij A. Buis alhier. De piano
blijft disponibel voor een nieuw opgerichte
zangvereeniging met overname der schulden.” 

Het duurde meer dan 2 jaren tot er weer
gezamenlijk gezongen werd in Benthuizen, op
15 februari 1925 werd de Chr. Gemengde
Zangvereeniging “Hosanna” opgericht. Dan
wordt de piano, samen met de schulden
overgedragen. Hoe dat ‘Hosanna’ klonk, komt
in één van de volgende Turfjes.

Inge van Eeden Petersman
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Model van een plee.
Te zien in de oudheidkamer

“Ons Verleden” in Zevenhuizen
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Beginjaren ‘50 van de vorige eeuw, werd een
aantal professoren in de archelogie in
Zwammerdam om advies gevraagd. Het betrof
een vondst van een grafsteen in een weiland.
Met onduidelijk gebeitelde letters stond -naar
men dacht in het Latijn- bovenstaand opschrift:
Di ti seense creet.

De steen was uit de oudheid. Mogelijk uit de
Romeinse tijd? Welk voornaam persoon was
hier begraven en wat betekende dit opschrift?
Men kwam hier zomaar niet uit.

Advies werd gevraagd, maar helaas. Een heel
gezelschap stond druk deliberend rond de steen.
Een toevallig passerende boerenknecht kwam
langs en bracht de oplossing. “Ik weet wel wat
daar staat” zei hij. “Dit is een secreet” en
verder ging hij, de hoogleraren in opperste
verwarring achterlatend.

Dit als inleiding op mijn verhaal.
Een secreet is een eenvoudige, boven een sloot
of kanaal getimmerde houten plee. De toilet -
groepen in de meeste huizen van tegenwoordig
kende men anderhalve eeuw geleden niet.
Het was de ton buiten in een hok of de plee
boven de sloot.

Zo ook bij het huis van Johannes van der
Knaap aan de Dorpsstraat te Benthuizen. De
plattegrond van de kadastrale kaart uit 1830
heb ik wat uitvergroot (zie pagina 12) en daar
staat het secreet duidelijk op. Achter zijn huis
liep (en is daar nog steeds) een brede watering
en daar maakte men gebruik van.

De buren van het kadastrale perceel no.106
vonden de bouw van 1 m2 secreet genoeg. De
bewoners van het huis van Johannes (thans
Dorpsstraat 74 te Benthuizen en kadastraal
bekend no. 110), maakten er tevens een stevig
washok van, een soort voorloper van de
badkamer.

De afmeting van het secreet is op de tekening
drie keer zo groot als die van het buurpand.
Het was een gebruik dat op een vlondertje
naast of in ‘het huske’, het huisraad werd
afgespoeld en de was werd gedaan. 
Lekker fris! Maar zo ging dat vroeger.

Daar dit getimmerte nogal van forse afmeting
was, is dit bouwwerk op enig moment bij het
kadastrale perceel getrokken. Op de actuele
kadastrale tekening staat namelijk buiten de
slootkant nog een merkwaardig uitstolpsel
getekend, als hierbij behorende, met duidelijke
omtreklijnen van het secreet uit 1830.

Wim van der Knaap, 
Voorburg

DI
Ti

Seense
Creet
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Anado b.v. kleinmeubelen

Autorijschool J. Bremmer

Verkeersschool Bremmer b.v.

Verkeersschool Bross b.v.

Raadgevend Bureau Mr. E. H. Brouwers

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

Aannemingsbedrijf  Groen en Bregman

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij G. J. van der Kooij

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Leune Benthuizen b.v. Aannemers

Aannemersbedrijf Van der Meer

Van der Meer Automobielbedrijf

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel

Aannemingsbedrijf 

Van Noort Benthuizen b.v.

Administratiekantoor W. Pos

Schoonmaakbedrijf Pos

Pos-Kaart

R. E. D. Systemen

Aannemingsbedrijf  Gebroeders Schellingerhout

Service Equipe

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

Tuincentrum Van der Spek

J. Taal

Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder

Van Waaij b.v. Interieurverzorging

Kantoor Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Foto’s gevraagd
De fotogroep vraagt foto’s van schoolklassen
en alle met de scholen in verband staande
gebeurtenissen. Vervolgens van gebouwen
zoals boerderijen, woningen, winkels en andere.
Tenslotte: wij willen onze verzameling prent -
briefkaarten van Benthuizen completeren. Wie
heeft er nog oude kaarten en wil die afstaan.
Ook kaarten van andere plaatsen zijn welkom,
op een beurs kunnen die soms geruild worden
voor die van Benthuizen. 
Voor al deze fotozaken graag contact opnemen
met Marcus Pos, telefoon 079 331 37 05, of via
Postbus 33 van de HKB, 2730 AA Benthuizen.

Tentoonstelling
“Koloniale waren sinds 1602”
Tot en met Open Monumentendag op 
14 september 2002 staat deze tentoonstelling op
de zolder van Het Molenhuis.
De inleiding is een vitrine met kaarten van de
route die de VOC-schepen vanaf ongeveer 1600
namen van en naar Azië. Daar haalden zij
goederen die tot die tijd onbekend, of slechts in
beperkte mate, tegen hoge prijzen te verkrijgen
waren in Nederland. Onder die goederen zijn
heel veel zaken die nu gemeengoed zijn
geworden voor de Nederlandse, of wel de
Europese burgers. 

Op de tentoonstelling wordt aandacht
geschonken aan het porselein wat het grove
aardewerk ging vervangen; de fijne katoenen
stoffen die in de plaats kwamen van de
loodzware kleding- en bekledingsstoffen. Een
bak met kruidenplanten gaat vooraf aan de
winkel ‘in koloniale waren’. Specerijen, thee
koffie en nog meer behoren tot die waren.
Met deze tentoonstelling haken wij in op de
grote musea, die dit jaar VOC-tentoonstellingen
in huis hebben. Bovendien staat Open
Monumentendag dit jaar in het teken van
‘handel’ onder de titel Koopmansgeest. Zowel
de VOC als de kleinhandel, ‘onze’ winkel in
koloniale waren, sluit daar perfect bij aan.
Wij nodigen u van harte uit de tentoonstelling,
met het thema ‘van historisch tot hedendaags’
te bezoeken.

Contributie
Het zijn er niet veel, maar er zijn leden die hun
contributie nog niet betaalden. Denkt u daar
nog eens aan? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, het bestuur.


