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Ledenbestand
Wij verwelkomen: mevrouw A. van Leeuwen-
Kroon, de heer J. Moerman, de heer L.R. Nieuw -
kerk en mevrouw A. de Ruiter uit Benthuizen. 
De heer M.E.G.J. Schils uit Hazerswoude,
mevrouw A. Huurman-de Ruiter uit
Zoetermeer en de heer en mevrouw Slootweg-
Hage uit Pophos op het eiland Cyprus.

Medeleven
De familie P. Mets condoleren wij met het
overlijden van mevrouw A. Mets de Knegt op
30 september 2003. Toen zij nog in Benthuizen
woonden, behoorden de heer en mevrouw
Mets tot de vaste bezoekers van Het Molenhuis.

Droefheid en vreugde liggen soms dicht bij
elkaar. Andere leden mochten gedenkdagen
vieren, waar wij hun mee feliciteren. 
In de afgelopen periode vierden de heer en
mevrouw P. Verwey en de heer en mevrouw
M.Taal dat zij 40 jaren getrouwd waren. 
De heer en mevrouw D. Wolsheimer vierden
hun 50-jarige trouwdag.

Activiteiten in het nieuwe jaar
De nieuwjaarsreceptie wordt opgeluisterd met
dia’s uit onze schooljaren.

De vereniging School met de Bijbel viert op
6 maart 2004 haar honderdjarig bestaan. De
HKB heeft veel foto’s beschikbaar gesteld voor
het jubileumboek,
In de maand maart wordt op de zolder in Het
Molenhuis een fototentoonstelling ingericht in
samenwerking met de school. Oud-leerlingen
kunnen herinneringen ophalen tijdens de
openingsuren op de zaterdagmiddagen.

De fototentoonstelling Boerderijen van
Benthuizen staat tot eind februari. Die wordt
afgesloten met de presentatie van een
fotoboekje. Leden die in dit boek geïnteresseerd
zijn, krijgen het gratis, mits het bij deze Turfjes
ingesloten formulier op tijd wordt ingestuurd.
Het boek wordt ook te koop aangeboden. 

Contributie
Helaas moeten wij enkele leden er aan
herinneren dat zij hun contributie voor het jaar
2003 nog niet betaalden. Een foutje? Nog net
tijd om het in orde te maken.

Agenda voor het 1e kwartaal 2003
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdag van 13.30-17.00 uur. De
winkel is ook op woensdag open, van 13.30-
16.00 uur.
- tot 22 februari de tentoonstelling Boerderijen

van Benthuizen
- vanaf 6 maart tentoonstelling 100 jaar School

met de Bijbel
- de 1e zaterdag van de maand genealogie

inloopmiddag
De Bron
- vrijdag 9 januari nieuwjaarsreceptie, aanvang

20.00 uur
- vrijdag 19 maart ledenvergadering, aanvang

19.30 uur
Zwerven door musea
- woensdag 10 maart naar Het Prinsenhof in

Delft, vertrek 09.00 uur (zie pagina 3).
In de huis-aan-huis bladen worden bijzondere
evenementen opgenomen.

Bestuur en redactie wenst u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
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Bestuursmededelingen
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Broekwegzijde 134 - 2725 PE Zoetermeer

Verschijning
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal.

Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal C 10,22 per jaar.

Opbergbanden
Er zijn weer opbergbanden te verkrijgen voor De Turfjes
à C 9,50 per stuk.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Panorama Mesdag
Dinsdag 26 november 2003 om negen uur bij de
molen want het is weer ‘museumdag’. Dit keer
was de keus ‘Panorama Mesdag’.
We vertrokken met een vijftal auto’s naar
sprinter station Seghwaert en reisden verder per
openbaar vervoer. Voor velen een belevenis op
zichzelf want er waren er bij die nog nooit met
de sprinter en/of de tram gereisd hadden.
Dankzij de goede organisatie van Inge e.a., en
met ondersteuning van Piet van Vliet als
kenner van Den Haag verliep de reis heen en
terug vlekkeloos.
We werden hartelijk ontvangen met een kopje
koffie waarna de rondleiding begon.
Als eerste werden we begeleid naar het plateau
vanwaar je het hele panorama kunt overzien en
daar werd de geschiedenis van de schilder
Mesdag, met het ontstaan van het panorama
duidelijk uitgelegd.
Dat stuk geschiedenis vanaf het begin van de
19e eeuw tot de realisatie in 1881 en het verdere
bestaan tot de huidige tijd, gaf een interessant
beeld van de maatschappelijke verhoudingen
met al z’n ups en downs in de laatste twee
eeuwen.

Na deze episode werden we uitgenodigd om
even in de ‘keuken’ te komen kijken, waar de
constructie van het geheel en de afmetingen
van het doek (14 m hoog en 120 m lang), werd
getoond. 
Onder de indruk van wat we hier gezien
hadden, gingen we weer naar boven, om
opnieuw te gaan bezichtigen.

Na de interne informatie was men steeds weer
verrast door de nieuwe dingen die men zag en
verbaasd over hetgeen gepresenteerd was in
een korte tijd (want het gehele doek is in vier
maanden geschilderd).
Aan het eind werd er gevraagd (vanuit het
museum), een enquête in te vullen met
verschillende vragen. We hebben dankbaar van
de gelegenheid gebruik gemaakt om onze dank
te betuigen voor de voortreffelijke rondleiding
en toelichtingen.

Al met al een ochtend om met plezier op terug
te zien waar de vaste klanten bijna allen
aanwezig waren en buitendien een aantal
nieuwelingen die allen hebben genoten van het
gebodene. (Als u zich voor een volgend
museumbezoek tijdig aanmeldt, kunt u ook
meegenieten).

Piet van Noort.

Het Prinsenhof in Delft
Dat is de bestemming van de museumtocht op
woensdag 10 maart 2004. 

Behalve de vaste collectie staat daar een
tentoonstelling “Delfts blauw in alle kleuren”,
het  verhaal van een nationaal symbool.

We vertrekken weer omstreeks negen uur vanaf
Het Molenhuis en zijn daar terug tussen 13.- en 
14.- uur. De kosten bedragen a10,50.
Deelnemers ontvangen een briefje met nadere
bijzonderheden.

Aanmelden kan bij:
Inge van Eeden Petersman,
tel. 079 331 00 67. �
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Zwerven door musea



“4 Februarij 1634
Heeft Jan Aelbrechtszoon woonende in de
Catwijckerbuert met een bloot mes doende
geweest vechtender hant tegen Willem van der
helm ten huise van Claes hendricksz. van Tol.

comt 2 gulden 2 stuivers

3 Augusti 1634
hebben arij Couck, Arij Meijnenszoon, en Cees
Bock, wesende, Sonnedach s’nachts ten huijse
van Pieter Simonsz van Oosten met bloote
messen doende geweest binnen het huijs ten
11 uuijren, alwaer sij groote moetwil hebben
bedreven, questende Cornelis Simonsz in sijn
hant en hebben Joost Huijgen, vijf wonden
geinsligeert als twee boven het gesicht, een in
sijn arm, en twee op de hant, en opt vertrec
hebben de glasen op twee á drij plaetsen
ingeslagen.

14 November 1634 
met Arij Couck en Arij Meijnen afgemaekt dit
haer rechtens voor twee rijcxdaelders ieder

comt ƒ10--
binnen s’maens te betalen
Op den 3 Augusti 1635 van Arij Couck hier op
ontfangen 2 gulden 2 stuivers
op 6 December 1634 Met Cees Bock sijn rechten
afgemaekt voor twee Rijcxdaelders een te
paessen (pasen) en een op de Delftse kermis te
geven.” 

(Ieder van de drie vechtersbazen kreeg een boete
van twee rijksdaalders. Dat was niet mis, op het
platte land was in die tijd  het dagloon van arbeiders
en kleine zelfstandigen ongeveer 15 stuivers).

“tussen den 10 en 11 Decemb. 1635
heeft Harman huijgen gequetst Arij Ceesz. op
Segwaert over sijn hant ten huijse van Claes Tol.
20 Meij 1636 met Claes Tol ten bijwesen en 
overstaen van Harman huijgen veraccodeert
voor 30 stuivers binnen een weeck te betalen
gebracht op sijn rekeningh Folie 23

1 gulden 16 stuivers.
aenden procureur voor de besoignes in deze
sake Betaelt als bij quitantie 1 gulden 14 st.

In Benthuijsen Den 11 Decembi 1635
heeft Tous Claesz. op Segwaert (uit Zegwaart)
eenige oorbanden (oorvijgen) gegeven aan
Willem Jacobsz. van Rijsdam ten huijse van
Claes Tol waer op messen tussen malcanderen
getrocken sijn.
afgemaect voor een gulden tegen paessen.
den 6 Junij heeft sijn vrou dit aen mij reture.
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Een kijkje in het “Register van Baillouws en Schouts
van Benthuijsen van Julij 1633 tot junij 1651”

Uutstaende Boeten staat er op de eerste pagina, maar ook andere taken en bezigheden van de
Schout en Baljuw staan er in genoteerd.  
Onze voorouders gingen nogal gemakkelijk met de taal om. Onbekommerd schreven zij
bijvoorbeeld de eerste letter van een voornaam met een hoofdletter, gevolgd door de eerste letter
van de achternaam met een kleine letter of andersom. Er komen in dit register ook verschillende
woorden voor die wij niet meer gebruiken of zelfs niet meer (her)kennen. Toch besloot onze
redactie de oude tekst niet om te zetten in hedendaags Nederlands. Bij goed lezen of herlezen
wordt de bedoeling wel duidelijk.  

Een bloemlezing uit dat register, dat mevrouw C. A. Knijnenburg-Vis, lid van onze vereniging
aantrof in het Gemeente Archief Leiden. Zij transcribeerde de tekst en stuurde die aan de redactie
van de Turfjes met de opmerking: “hier kunnen jullie een mooi artikeltje van samenstellen voor de
Turfjes.”  (cursief enige opmerkingen van de redactie).
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30 Januari 1636
heeft Arij Dircsz. op Segwaert te huijse van sijn
soon Pr. Veenman in de achterkeucke eenig
gewelt gedaen met stoelen ende andere huijsraet
aen stucken en over de vloer die te werpen als
eenige schoenen en muijlen opt vijer (in het vuur).

tussen den 10 en 11 Novemb. 1636
heeft Paulus Corsz. Scheepmaker ten huijse van
Mauring Joosten in Soeterwou eenige
solventien  bedreven na dat sij hem niet tappen
en wilden, met een lamp op de vloer in stucken
te smijten als …. twee stoelen vier stalten  te
breken, veraccordeert voor 6 gulden 6 stuivers
en twee vanen voor welgeboren mannen.
Op den 24 Dec. is hij met mij veraccordeert
ende heeft het mij het restant vant oude
33 stuivers ende nu voor 4 gulden 13 stuivers
ende dat te betalen kerstmis ofte ten uutersten
nieuwe jaer toecomende 1636 

comt 6 gulden 16 stuivers.

28 Julij 1637
heeft Claes Francken des morgens ten ses uuijren
de glazen tot sijn schoonmoeder op twee á drij
plaetsen ingeslagen.”

(Claes Francken leefde blijkbaar in onmin met  zijn
schoonmoeder. Mogelijk  had de Schout daar begrip
voor, want over een boete staat niets vermeld).

“November
Op dato bovengest. heeft Joris Jongeleen voor
de smit met een graeff gehouwen naar Arij en
pieter Sijmonsz. backer die te paerde saten
Pieter achter hem hebbende sijn broeders
huijsvrou (grietgen cornelisdr.)

23 dec. 1637  
heeft Arie Jacobsz. gevist inde niewevaert 
gehuert bij Gerrit Willemsz Keijser vanden Ed.
hr. van Benthuijsen.”

(Gerrit Willemszoon was waarschijnlijk  visser van
beroep. Hij pachtte het viswater van de heer van
Benthuizen. Arie Jacobszoon was derhalve een stroper).

“tussen 4 en 5 Januarij 1638
is dat mij des nachts in mijn boogartge 13 van 
mijn alderbesten jonge peren appelen en 
kerseboomen afgesneden en 11 geschilt sijn.”

(Er staat niet bij wie de eigenaar van de boomgaard was.
Het komt regelmatig voor dat er bij een aangifte geen
namen genoemd worden. De Schout zag daar blijkbaar
de noodzaak niet van in. Hij kende zijn pappenheimers).

“17 Septemb. 1638
heeft Pieter Berckel mij tmijnen huijse (tussen 
5 en 6 uuijren s’avonts) in mijn krop gevat in de
kraeg van mijn wambas dreijgende mij met een
verheven vuijst te slaen.
In mijn eijgen huis uitroepende gij bent een dieft,
een schelm, een Guijt,een fijelt, een vagebont, ic in
mijn deur comende stont Cees Ingnaren en schrapte
met sijn mes voor mijn stoop roepende comt hier op
de wegh, hier sal ic het u goed doen en…Ingnaren
van twee gehouden werdende riep laet mij los ic
salter inbruijen hebbende sij handt in sijn sack.”

(Pieter Berckel was secretaris van het ambacht
Benthuizen, tegen wie hij te keer ging???) 

“2 Novemb 1638
is Pieter arijensz. Smit sijn vrou bij hem
hebbende bij mij comen clagen als dat sijn
broeder Leendert arijensz. op den
Berchschehouck met malcanderen in een
herbergh sittende tegens hem geseijt hadde:
ghij bent een schelm, een dieff en ghij hebt een
hoer getrout, die haer kint verdaen heeft.

donderdag 15 Marti 1640
heeft Jan Thomasz boode in mijn plaets wesen
schouwen de Bentpolder en daer sijn er vier
beschouwen.

vrijdag 23 Marti 1640
heeft de boode de Benthuijsense polder met
Berckels soon wesen schouwen ende hebbender
twee beschouwen.

dinsd. 27 Marti 1640
hebbe ic met Jacob Berckel gen… om te
schouwen de langelantse polder doch Jacob
voornt. heeft de schouw alleen gedaen ende
maer een ister beschouwen.

7 Februarij 1646
heeft Pieter Berckel Secretaris gedaen de
Meulerekeningh voor de oude en de nieuwe
polder en daer in rekeningh gebracht als geschout
te hebben de polder (’t welck mijn werck is) en
de biljetten van ditto schouwen geschreven ende
uitset te hebben voort salaris ƒ30-- en ‘t voort
schouwen drije gulden, de waerheit is sulcx, dat
daer niet geschouwen nog billetten uutgesteld
sijn, also sulcx niet noodich en was en van de
gehele somer sulcx niet geschiet en is.”

(De Secretaris declareert hier voor werk dat volgens
de Schout niet is uitgevoerd en ook niet tot de taak
van de Secretaris behoorde.) 



“1646 tusschen den 11 en den 12 November des
nachts tussen Sondach en Manedach
hebben eenige moetwillige Segwaerders en
Soetermeerders inde Tol sitten drinken die
omtrent des nachts drije uuijren eenige steenen
in mijn gebacke glasen van de Zael hebben 
geworpen also sesthien ruijten en sijn des
nachts daer inden Tol te bier geweest Cees Wint
uut Seghwaert als oock Claes Engels tot
Seghwaert Laurens Dircksz. timmermans soon
tot Seghwaert en Cornelis Pietersz. tot
Seghwaert, Dirck Jacobsz. van de Leijtse
Wallen, Cornelis Pietersz. van de wallen hubert
Melten, frans van Soetermeer Jan Willemsz.
Backer van Soetermeer Willem hendricksz Cors
Keijsers soon.”

(De familie Tol exploiteerde een herberg; de herberg
stond bekend als‘in den Tol’, mogelijk  was er een
tol en was de herberg tevens Tolhuis; de naam Tol
of Van Tol zou daar van afgeleid kunnen zijn).

“Februarij 1647
hebben geschouwen het soontgen van Jan
Gerritsz. Scheepmaker ’t welck int ijs 
verdroncken was            salaris een gulden 10 st.

Septemb. 1646
hebbe Pieter Jansz Backer van Benthuijsen en
Jan Cornelisz Backer van haserswoude inden
dienst van haer Backneeringhe volgens de
keure van Benthuijsen geijckt gewichten van
loot van ses pont een van drije pont, een van
een pont en noch een halfpont belopende
tsamen 101/2 pontwichts.

10 April 1647
heeft Govert Arijensz Vis ten huijse van Joost
huijgen Morael gequest Arijen Cornelisz van
den Moock met een geblooten opsteecker
achter inden neck tussen beijde de groote ……
en gaende nederwaerts diep, sijnde een vinger
langh malcanderen uitgereijst hebbende om te
plokhaijren.

den 22 Meij 1648
mr. Egbert Chirurgijn heeft op s’heerenwegh
int dorp alhier geagresseert in grammen woede
Harmen huijgen Morael met een hekslooten
stock ende hem eerst scheurende de panden en
de mouwen van zijn rock in stucken en hem
naloopende mette geblooten stockade (?) omme
hem Harmen huijgen Morael voornt. te grijpen
en waer getuigens sijn Pr. Jansz. Backer en de
huisvrou van Corn. Smoutsz. als ooc Maerten
Arij Leenen en Gilles den timmerman.”

(de chirurgijn mr. Egbert wordt meerdere keren
genoemd in d it register en altijd  in negatieve zin.
Toch is hij een kwart eeuw later nog steeds
‘dokter’ in Benthuizen, zie hiervoor het artikel
‘Familiegelht’ in  het maartnummer van d it jaar).

“rechtdagh van den 6 September 1646
Jan Louwrensz: hier op dato ontboden om
getuijgenis der waerheit te geven wegens hij
sijn meijt met kinde gemaekt hadde hebben
hem in arrest gehouden: en ben den 18e met
sijn broeder Joost Louwrensz. veraccordeert als
dat hij betalen soude hondert gulden volgens 
politique ordonatie art. 14                        ƒ100.--
en heeft mij op dato voorz: in Soetermeer
betaelt ten huijse van Schout Harlaer.”

(Waarschijnlijk  kwam het meisje uit Zoetermeer,
waarom zou anders de Schout van Zoetermeer er
bij betrokken zijn. Zij zal ook het hele bedrag van
honderd gulden niet in handen hebben gekregen. 
Zowel de Schout van Benthuizen als die van
Zoetermeer zal er ook wel een gedeelte van
opgestreken hebben.) 

“15 Februarij 1650
ben met Cornelis Corrnelisz. Craen over het
plocharijen met Abraham Lourentsz. van der 
Willick den eersten deser maent februarij
tmijnen huijse in de keucke geschiet
veaccordeert en sal mij leveren op de
Benthuijsense kermis toecomende twee coppel
jonge lamprijen (konijnen) (waer op een paar
betaelt).”

(Hier laat de Schout zich gedeeltelijk in natura betalen)

“16 Junij 1650
met Jan Lock veraccordeert overt quetsen van
eenen Simon Marcusz. Schrienwercker tot
Noortwijckbinnen na dat hij Simon, Jan Lock
eerst een sneede int hooft sonder woort of
weerwoort hadde gquetst waer over hem hier
hebben doen arresteren en een dach van
Rechten doe presigeren tot eerst comende
Balljous Rechtdach.”

Tot zover het kijkje in de waarden en normen
van 17e eeuws Benthuizen, met dank aan
mevrouw C.A. Knijnenburg – Vis. Bij toeval
kwam zij dit register(*) tegen toen zij op zoek
was naar ‘Vissen’ uit haar voorgeslacht. 

De messentrekker Govert Arijenszoon Vis (zie
10 april 1647) was geen familie van haar, een
andere boef was dat wel.
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De Jan Cornelisz. Vis(ch), die wij in het artikel
‘Familiegelht’ noemden, komt in haar
stamboom voor.
Hij woonde in Waddinxveen maar moest daar
vluchten omdat hij iemand had vermoord. 
Daarvoor werd hij in Waddinxveen tot twee
keer toe bij verstek ter dood veroordeeld.  

In het ambacht Hoogeveen, slechts enkele
kilometers van zijn oude woonplaats, kon hij
ongehinderd een nieuw bestaan opbouwen als
veenman en een huwelijk aan gaan. 

A. Sch.

Streekarchief Rijnlands Midden
Cursus “Oud schrift”
Bij voldoende belangstelling (ca. 10 personen zal in het voorjaar van 2004 een cursus 
“Oud Schrift” (paleografie) worden gegeven. Het schrift van onze voorouders wijkt
aanmerkelijk af van het onze, o.a. door het gebruik van afkortingen en andere schrijf wijze van
letters. Deze cursus is vooral bedoeld voor genealogen en zij die onderzoek doen in de
archieven uit de periode vóór 1800. In 10 lessen van twee uur leert u aan de hand van
verschillende oude teksten het toen in gebruik zijnde Nederlandse handschrift lezen.

De cursus zal worden gegeven op dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur in de studiezaal van
het   Streekarchief Rijnlands Midden

Burgemeester Visserpark 28
Alphen aan de Rijn.

De kosten bedragen b70 inclusief cursuspakket en koffie.
U kunt zich opgeven bij het Streekarchief, tel. 0172 465265.   

Tot slot een een kopie van een gedeelte uit het oorspronkelijke register:

*) Gemeente Archief Leiden inventaris 212 uit het archief van  Maarten Terzijden 
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Op de toren
Op een zonnige dag heb ik de dorpstoren
beklommen. Werkelijk, daar was enige moed
voor nodig. Langs stoffige, verveloze ladders,
wellicht eeuwen oud, ben ik omhoog
geklauterd.
In mijn herinnering staat mij nog voor de geest:
een niet meer gebruikt donker hok, waar in
vroeger jaren dronkaards hun roes mochten
uitslapen of dieven en ander ‘gespuis’ werden
opgesloten voordat zij naar de gevangenis
werden overgebracht, spinrag en rommelige
zolders. Op de zolders hing een schemerig
licht. Tenslotte bereikte ik de zolder, waar
vroeger de mooie grote torenklok hing, maar
die door de Duitsers werd geroofd.

Ik opende de deur, welke toegang gaf tot de
torentrans en een verrukkelijk panorama van
het mooie vlakke polderland van midden Zuid-
Holland ontrolde aan mijn oog. Lange tijd heb
ik op de torentrans vertoefd. Het was een dag
vol zonlicht met een heldere strakke lucht. In
de verte zag ik de torens, schoorstenen en
gebouwen van Rotterdam, Delft, Den Haag,
Leiden en Gouda. Hoog boven het polderland
staken de hefbruggen over de Gouwe te
Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn
uit. Rondom lagen in het groene vlakke land de
omliggende dorpen verspreid.
Een elektrische trein gleed over de spoorbaan
Gouda-Den Haag. Op de naast deze baan
evenwijdig lopende verkeesweg schoven in
regelmatige vaart auto’s van west naar oost en
omgekeerd.

Aan de voet van de toren lag het oude dorpje.
Op deze warme middag bijna uitgestorven. Het
geluid van een paar pratende vrouwen in
achtertuintjes van haar huis bezig met
huishoudelijk werk, een kraaiende haan en een
koe, die veraf ergens loeide was het enige dat
tot mij doordrong.

En om het dorpje heen
lag het open land met
zijn groene weiden met grazend vee en de
welvarende akkers met opschietend graan en
de aardappelvelden met onafzienbare rijen van
het opgekomen loof.
Fel weerkaatsten de zonnestralen op de ruiten
van een complex warenhuizen, verderop gelegen.
Langs de rechte polderwegen lagen de
Hollandsche hofsteden, soms open in het
polderland, soms verscholen tussen lommerrijk
geboomte. Op de akker en in het land waren de
mannen aan de arbeid. Een beeld van vrede en
welvaart. Dit is het land, dat ik bovenal liefheb. 
Zo van de torentrans af scheen het leven
gelukkig en goed. Op die schone lentedag was
het leven, wellicht voor een wijle ook gelukkig
en goed, want op zo’n dag verdwijnen de
zorgen en de moeiten en staat ons hart open
voor licht en zonneschijn. Dan kunnen we ons
gelukkig gevoelen, ondanks de moeiten en
zorgen van de na-oorlogse tijd.

Teruggekeerd naar de begane grond vroeg het
werk van elke dag weder zijn aandacht. De
nuchtere werkelijkheid. Het beeld van het
geluksland was slechts een droom. 
Neen, het geluksland wordt hier niet gevonden.
Ook op het land zijn er strijd, teleurstelling en
verdriet, soms ook verbittering, maar geluk
wordt ook hier gevonden, misschien soms wel
iets meer dan in de steden, gezonde levens -
vreugde, evenwichtigheid en zoveel dat een
mens gelukkig kan maken.
De dorpsgemeenschappen hebben hun vraag -
stukken en problemen, welke menigmaal
eveneens in de steden zullen worden
gevonden, doch soms een specifiek landelijk
karakter dragen.
De gedachte is gerijpt om u hiervan iets te
vertellen.

Landman 

Op de toren
(Aantekeningen van een bestuurstafel)

Burgemeester J.J. Steenbakker Morilyon Loijsen (in Benthuizen 1946-1967),
heeft vroeger voor de Goudsche Courant een serie artikelen geschreven onder
de titel Spiegel van het land. Zijn zoon, Piet Steenbakker stuurde één van die
bewaard gebleven stukken in voor de Turfjes. Omdat het een bespiegeling is
over het platteland zoals dat er ook rondom Benthuizen uitgezien kan
hebben, is dit een mooie herinnering aan de vroegere burgervader van ons
dorp. De artikelen werden geplaatst onder het pseudoniem ‘Landman’.
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De groente 
Volgens botanici zijn spruitkool en koolrabi de
enige groentegewassen die afkomstig zijn uit
Noord-Europa. Over de oorsprong is de
literatuur niet eensluidend, er zijn auteurs die
vermoeden dat een vorm van spruitkool rond
1500 al aanwezig was. Opmerkelijk is dat dit
opvallende kooltype pas rond de 18e eeuw bij
Brussel ontdekt werd (Brusselse spruitjes).
Onderzoekers trokken de conclusie dat
spruitkool ontstaan moet zijn uit een afwijkend
savooiekooltype.
In 1587 wordt een koolsoort beschreven die -
nadat de hoofdkool is verwijderd- in de
bladoksels kleine kooltjes vormt. Die kool
wordt dan de ‘duizendhoofdige kool’
genoemd, waarschijnlijk naar de vele kleine
kool(spruit)jes aan de stengel.
Pas aan het eind van de 18e eeuw is de kool in
België gecultiveerd tot de huidige moderne kool.
Vanuit België verbreidde de teelt zich over
Nederland en andere landen.

In de Middeleeuwen kwam groente nog niet
op tafel. Fruit wel, vooral bij de gegoede stand.
De graven van Holland bezaten in de 13e eeuw
al een hof, waarvan een boomgaard een vast
onderdeel vormde.  
Er waren in en om Leiden, Delft en andere
steden boomgaarden en warmoeshoven. Ook
kleine tuintjes voor ‘genoegen’ zijn bekend,
eigen gebruik zeggen wij nu.  
In de 16e eeuw moet de groenteteelt toch al
meer uitgebreid zijn geweest, want op
3 oktober 1574 (het ontzet van Leiden), kregen
de Leidenaars hutspot te eten. Zoals bekend is
‘Ajuyn’ daar één van de bestanddelen van.
Toen de situatie na het vertrek van de
Spanjaarden verbeterde, nam de
‘warmoeserij’ toe en kwam er een
uitgebreid assortiment groente aan
de markt, zoals ‘cool, peen,
wortelen, plucerwten- en bonen,
knollen of rapen, radijzen, sla en
komkommers’.
In de 19e eeuw constateren
buitenlanders dat Nederlanders
veel groente eten. Dat kwam
wel voor bij de gegoede burgerij,

maar voor de arbeiders bevolking waren de
prijzen te hoog. Buitenlanders bezochten toen
misschien alleen welgestelden? 

De ontwikkeling gaat verder, er komen nieuwe
soorten bij, waaronder onze spruitjes. 
Spruitkool, een vollegrondsteelt, is seizoens -
gebonden en behoort tot de wintergroenten,
hoewel; de oogst begint tegenwoordig al in
augustus.
Jaren geleden werd er gegniffeld als men hoorde
dat in Suriname spruitjes uit blik werden
gegeten. Dat ‘de vorst er eerst over moet’
voordat de groente lekker smaakt, is ook
bakerpraat. Er zijn inmiddels legio variaties
mogelijk voor de bereiding. Internationaal een
geliefde groente, dat blijkt uit de exportcijfers.

Groenteteelt of akkerbouw?
Wij spreken over ‘grove tuinbouw’ als het over
spruitkool gaat, destijds een beschermde teelt
waarvoor een tuinbouwvergunning nodig was.
De vergunning was gebonden aan een bepaald
aantal hectares grond. Een boerenbedrijf was
daarvoor te groot en de vergunning werd
verleend aan de ‘deelbouwer’ of teler.  
Een tuinbouwvergunning voor het telen van
een landbouwgewas. Dat spruitkool daartoe
behoort, blijkt uit het volgende document:

“Provincie Zuid-Holland
Gemeente Benthuizen
Jaar 1919
Staat:
Verzameling van de opgave betreffende 
de uitgestrek t heid  met onderscheidene
landbouwgewassen”

De totale beteelde oppervlakte van het bouw -
land bedraagt in dat jaar 684 ha.,

waarvan 2 ha. spruitkool op een
areaal van 52 ha. bouwland van
W.C. Diephout. Ook wordt de

oppervlakte beteelde tuin -
grond genoemd, 26,75 ha.,
maar daarbij wordt geen

spruitkool vermeld.
Een jaar daarvoor, in 1918
werd 1 ha. spruitkool
geteeld bij de Gebr.
Noordam in de Hoogeveen.

Spruitjes! de groente en de telers

In Benthuizen en wijde omgeving wordt al sinds vele jaren spruitkool geteeld, een groente die tot
de landbouwgewassen behoort. In dit artikel meer over de groente, maar vooral meer over de
mensen die in de agrarische sector met deze teelt hun brood verdienen en/ of hebben verdiend.



In Het jaar rond  in Agrarisch Benthuizen,
geschreven door A.J.F. van der Hoeven, is een
interview opgenomen met de bekende spruiten -
plukker Cornelis Bregman, geboren in 1899 in
Benthuizen, die zijn hele werkzame leven, vanaf
zijn 12e jaar, ‘in de spruiten heeft gezeten’. In
een krantenartikel van 27 november 1915 staat
een bericht over geveilde spruiten aan de
Benthuizer veiling. Zouden die door hem
geplukt zijn?

C. Bregman: winterwerk.

Vanaf  de jaren vijftig in de vorige eeuw heeft
de spruitenteelt een sterke vlucht genomen,
onder andere door de mechanisatie. Boeren en
deelbouwers konden met al hun vragen terecht
bij de Landbouwvoorlichtingsdienst. Cor van
Wieringen was gespecialiseerd in de teelt. Hij
gaf cursussen en verzorgde de proefvelden.

De teler
In Benthuizen hebben altijd veel mensen in de
agrarische sector gewerkt. Te onderscheiden in
‘vaste boerenarbeider’ en ‘los werkman’. De
laatste werd vaak spruitenplukker. Eén daarvan
is Leen Snoep, geboren in 1919 die op zijn 13e
jaar zijn vader ging helpen in de spruitenteelt. 

Leen vertelt:
“Mijn vader was deelbouwer, hij had een
vergunning voor 1.600 roe. Deelbouwen betekent
een verdeling van kosten en opbrengsten tussen
de boer en de ‘zelfstandige’ teler.
De boer levert het zaaiklaar gemaakte land, de
deelbouwer doet de arbeid. Dat is een ‘gesloten
beurzen’ kwestie. De opbrengst en de kosten
van zaaigoed, afvoer naar de veiling en andere
posten waar derden voor ingeschakeld worden,
worden afgerekend volgens een verdeelsleutel.
Ik werkte meestal op basis van 50/50%, maar
dat kan afhankelijk zijn van de afspraken die je
maakt met de boer.
Die zelfstandigheid houdt wel in dat er geen
vaste inkomsten zijn, pieken en dalen en soms
een periode van geen inkomsten. Bij slechte
prijzen of misoogsten is het teren op de vorige
jaren of overbruggen tot een volgend jaar. Je
moet de inkomsten van een paar jaar ‘door
elkaar kunnen slaan’. Daar moet je gezin, met
name de huisvrouw op ingesteld zijn en mee
kunnen leven. En vergeet niet dat de ‘blauwe
brief’, de belangstingaanslag, bij een
zelfstandige altijd achteraf komt.

Ik begon dus al heel jong en droeg speciale
werkkleding; vetleren schoenen met een kap
over de veters, om je voeten te beschermen
tegen afdruipend water. Die schoenen werden
handgemaakt door Jan Vink (officieel Jan de
Vink), de bekende plaatselijke schoenen- en
tuigenmaker. ‘s Avonds werden die schoenen
gedroogd bij de kachel, het invetten gebeurde
met traan en kaarsvet, erg vette kaarsen werden
daarvoor gebruikt. Het stonk vanjewelste.
Het ‘oliegoed’, jas-kap-regenpijpen, was log en
zwaar. Niet te vergelijken met de soepele
materialen van de beschermende kleding tegen
regen en vorst in deze tijd. De winters waren
vroeger beslist strenger, meer sneeuw en vorst.
Met handschoenen aan kon je niet plukken. Je
handen werden wel warm door het werk (soms
niet).
Traditioneel begon het seizoen medio oktober.
Tot omstreeks februari gingen we dan,
afhankelijk van de weersomstandigheden
viermaal door de spruiten. Dan was het wel
gedaan.

Na verloop van tijd werd ik zelf deelbouwer. Ik
teelde aan de Zegwaartseweg bij Janse en bij
Visser en in Benthorn bij Lievaart. 
In april werd er gezaaid, meestal twee rassen,
een vroege en een late soort. De planten waren
goed in juni en dan moest er gepoot worden.
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Dat was handwerk waarbij hulp nodig was.
Jongens kregen daarvoor vrij van school en
konden de planten aangeven. Als het nodig
was, ging ik dan enkele weken later nog
‘inboeten’, als plantjes ‘het niet deden’.
Machinaal schoffelen deed de boer, met de
schrepel erdoor gaan (hakken) was voor mij.
Dan was er een periode van rust, waarin ik wel
los werk aannam tot de pluktijd en dan kwam
de spanning: ‘wat doen de prijzen’. 

Behalve plukken, sorteerde ik de spruiten ook.
Schudden met een zeef met staaldraad boven
een kruiwagen, waardoor de grove er uit
kwamen en er twee soorten overbleven. Over
maten werd nog niet gesproken. Daar moest ik
pas rekening mee houden in de jaren vijftig,
toen we met een machine gingen sorteren. We
gingen over op A-B-C en D maten. 
Als de prijzen slecht waren, zoals in de
crisistijd (jaren dertig), gingen de grove wel
naar de koeien. Behalve de grove spruiten,
werden de stronken (spruitenkoppen) ook aan
de koeien gevoerd op de gemengde bedrijven.
Dat was weer werk voor de boer.  

Piet Snoep, de broer van Leen, in de
spruiten.

Onze spruiten gingen naar de veiling in
Leiden, een enkele keer naar
Barendrecht omdat de prijzen daar
gunstiger waren. In Benthuizen waren
twee spruitenrijders, De Vrij en Wim de
Ruiter. Meestal koos de deelbouwer zijn
rijder, maar soms had de boer een
andere voorkeur. Zo kon het gebeuren
dat het ene jaar De Vrij de klandizie
kreeg en het andere jaar De Ruiter.

De crisistijd was uiteraard niet best. In
de oorlog verdween de vrije markt en
de veilingen werden slechts
distributiecentra, de klok draaide niet
meer. De prijzen werden vastgesteld
door het Productschap. Er kwam een
verplichting tot leveren, met name 
om de Duitse bezetters van eten te
voorzien. De vraag naar eten was groot,
de mensen wisten ons te vinden en wij
hebben velen geholpen aan een maaltje
groente.

Spruiten werden vaak afgekeurd omdat
ze besmet waren met luis. De meeste
last veroorzaakten twee parasieten, luis

en koolvlieg. De eitjes werden gelegd in het lid
van de plant en dat was moeilijk te bestrijden.
Na de oorlog kwamen daarvoor middelen uit
Amerika, waarmee de kwaal enigszins te
verbeteren was. Ook die bestrijding heeft een
hele ontwikkeling meegemaakt”.

Leen Snoep ging met zijn broer en zijn vader
(eerst deels) over van deelbouw naar telen voor
eigen rekening en wel aan de Slootweg. De
broers kochten vergunningen bij voor vier ha.
Een deelbouwer die stopte, kon namelijk zijn
vergunning overdragen aan een ander en dat
bracht behoorlijk geld op toen de teelt nog
beschermd was. 
Nog later, de jaren ‘60, kwam er dijkland vrij in
de Palesteinse polder, grasland om te scheuren.
Dat werd gepacht, later gekocht. Het was
grasland en daarom bij de taxatie gelijkgesteld
met derde klasse tuingrond (bepalend voor de
prijs). In zekere zin is dergelijke grond niet
geschikt voor spruiten, maar kan daar geschikt
voor gemaakt worden. Om knolvoet tegen te
gaan werd eenmaal per drie jaren bekalking
toegepast.
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Leen  was spruitenplukker -met de hand-, tot
zijn 64e jaar. Een hernia noodzaakte hem toen
te stoppen met dat zware werk. Een gedeelte
van het land werd verkocht, maar er bleef
ongeveer 3/4 ha. over om nog iets anders mee te
doen. Dat werd sierteelt, boompjes. Maar ook
daar kwam weer een eind aan. Op zijn 80e jaar
was het welletjes. Spruiten telen was hem op
het lijf geschreven, de sierteelt niet minder,
maar daar kwam bij dat het niet meer ‘zo nodig
hoefde’, en dat was een prettig gevoel. 

Tenslotte nog een vraag over deelbouwer en boer;
wie kiest wie?
“Dat hangt af van twee factoren. Goede
(klei)grond, en een goede verstandhouding met
de boer.  Zowel het één als het ander, anders
werkt het niet. Afspraken nakomen, dat is heel
belangrijk.” 

Van een jongere generatie is Cent Laban,
geboren in 1937 en wonend aan de
Hoogeveenseweg. Hij werkte bij zijn vader en
in de tijd dat op hun boerderij weinig werk
was, ging hij als los werkman het spruitenland
in bij een boer. Dat was op zijn 16e jaar en de
spruiten werden nog met de hand geplukt. 
Enige jaren daarna werd hij deelbouwer bij
Rensink aan de Heerewegh, die kon hem ook
aan het werk houden in de maanden dat er
geen werk was in de spruiten. De
omstandigheden waren nog ongeveer gelijk
aan die Leen Snoep heeft meegemaakt. De
vernieuwingen, met name de mechanisatie
maakte Cent op
jongere leeftijd
mee. Te beginnen
met het sorteren,
de zeef had al
afgedaan, er werd
al gewerkt met
aardappel -
sorteerders die met
enige aanpassingen
geschikt gemaakt
werden voor
spruiten. Wij
legden ook een
smalspoor aan in
het land. Het
streven was om de
spruiten naar ons
te laten komen,
inplaats van dat wij
achter de spruiten
aangingen.

Door andere gewassen en mechanisatie van de
landbouw, was er minder personeel op een
boerderij nodig en er volgde ontslag.

Cent vertelt hoe hij zijn toekomst ging opbouwen:
“Die deelbouw zag ik niet meer zo zitten, het
was 1976 en rondom mij heen zag ik dat boeren
zelf,  zonder deelbouwer spruiten gingen telen.
Dat kwam door de opkomst van de machines,
behalve de al eerder genoemde sorteerders,
waren er ook poot- en plukmachines in bedrijf.
Wie ging die betalen, boer of deel bouwer en wie
droeg de kosten van de daarbij behorende tractor.

Na veel wikken en wegen besloot ik de sprong
te wagen en voor mezelf te beginnen. De teelt
was toen nog aan een vergunning verbonden
en om die te krijgen moest ik een
tuinbouwdiploma halen. Dat betekende twee
jaren avondschool in Berkel en Rodenrijs. Piet
van der Eijk, mijn overbuurman ging ook naar
die cursus. ‘s Morgens om vijf uur de koude
polder in voor de hele dag, dan proberen ‘s
avonds in een warm lokaal wakker te blijven,
dat viel niet mee. 
In die twee jaren heb ik veel geleerd over
glastuinbouw en ook een avondje les gekregen
in spruitenteelt. Aan de vijf jaren ervaring die
voor de vergunning werd gevraagd kon ik
ruim voldoen. Toen ik het diploma had, werd
de teelt vrij gegeven! 
Dat was dat, maar ik moest land huren en
machines kopen. Om dat rond te krijgen heb ik
een halfjaar nodig gehad. Maar het is gelukt.
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Al heel snel ontwikkelde ik een sorteerlijn die
ik zonder hulp kon bemannen. Ik ben er echt
wel trots op dat mijn systeem de basis is
geweest voor veel andere machines.
Van de kleine plukmachine achter op de tractor,
stapte ik al gauw over op een grotere, een zelf -
rijdende met een afdak. Die trend kon ik
gelukkig voortzetten, steeds met de nieuwste
machines werken. Het werk werd ook minder
zwaar, je zit tegenwoordig redelijk beschut op
de plukmachine. 
Er kwamen andere rassen, Hybriden, die
eenmalig met de machine worden geplukt.
Mijn spruiten gingen naar de Utrechtse veiling,
later naar De Kring in Bleiswijk. Het vervoer
werd uitbesteed. 

Toen ik eenmaal zelfstandig teler was, moest ik
ook voor de afvoer van de spruitenstronken
zorgen. Die werden verkocht als veevoer aan
veehouders of handelaren. Het was goed
koeienvoer, al stonk de melk wel een ietsje.”

Je bent 5 jaren geleden gestopt, nog jong in
vergelijk ing met je  voorgangers.
“Inderdaad, maar ook daarin profiteren we van
de nieuwe, en op dit gebied betere tijden. Ik
werk nu nog wat in m’n buxusteelt en geniet,
samen met mijn vrouw van allerlei dingen,
waarvoor wij vroeger de tijd niet hadden.”

Tijden veranderen, van een kleinschalige teelt kan
bijna niet meer gesproken worden. Wat blijft is
de fiere spruitenplant, die het winterse polder -
landschap siert, in het bijzonder als er sneeuw ligt.

Inge van Eeden Petersman

Met dank aan: - Leen Snoep en Cent Laban.
Info uit: - Leidse Historische Reeks 7, De tuin

van Holland 1992
- Hoeven, A.J.F. van der, Het jaar rond in

Agrarisch Benthuizen 1990
- Bulletin Productschap Tuinbouw.

Cent Laban in zijn zelfrijdende plukmachine



Als we gaan kijken bij een feestmaal in de late
Middeleeuwen, komen wij in een ruimte met
aan drie zijden banken met daarvoor een in U-
vorm opgestelde schragentafel. Hierover lag
vaak een mooi geplooid tafellaken. De gastheer
zat in het midden van de korte zijde met naast
zich de belangrijkste gasten. Hoe minder
belangrijk, hoe verder men weg kwam zitten.
Voor de gastheer stonden het zout- en het

specerijenvat en enkele schenkkannen. Hieruit
werden de kleinere vaatjes van de gasten
gevuld en naarmate men verder van de
gastheer zat, werden de vaatjes eenvoudiger.
Het was in die tijd gewoonte het voedsel, dat
men at eerst in het zout te dopen. Zout was in
die tijd erg duur en de gasten, die lager aan de
tafel zaten, probeerden wel eens zout mee te
nemen. Om dit tegen te gaan ging men er toe
over het zout voor het nagerecht van tafel te
halen. Ook in deze tijd is dit in de betere
restaurants nog een (onbegrepen) gewoonte.

Alle gasten kregen een hardgebakken stuk
brood op een plankje of op een metalen bord.
Dit brood diende als bord, want er werden veel

sausen gebruikt. Men  kon daar zijn vlees op
leggen en de saus erover gieten. Na het einde
van de maaltijd was dat brood doordrenkt van
saus, het werd dan aan de bij de deur
wachtende armen gegeven.

Verder stond er voor iedereen een nap en een
paar glazen op tafel. Bestek moest men zelf
mee nemen. Dit bestond uit een lepel en een

puntig mes.
Kleine
vorken
bestonden
nog niet.
Veel van de
gerechten
waren
vloeibaar en
er werd veel
vlees en
gevogelte
gegeten. Het
vlees werd
door de
bedienden
voor -
gesneden en
op schalen
opgediend.
Men kon

dan met de punt van het mes een stuk
opprikken, op het brood leggen en met saus
overgieten. Het vlees werd met de vingers
gegeten. Viel het tegen, dan haalde men het uit
de mond en legde het terug op de schaal of
spuwde het uit op de grond.

Tafelmanieren waren ver te zoeken. Men
smakte, boerde en spuwde. Vingers en mond
werden afgeveegd aan het tafellaken of aan de
kleding. Ook snoot men zijn neus in het laken
of  in de blote hand, waar men mee at. 
Je kunt je voorstellen, hoe dat laken, in die tijd
‘Dwaele’ genoemd, er na afloop van de
maaltijd uitzag. Hier komt ook de naam dweil
vandaan.
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Tafelen

Gegeten wordt er vanaf het begin van de mensheid. Maar hoe en wat, daarin is een hele
ontwikkeling geweest. Voor men het maken van vuur geleerd had, moest alles rauw gegeten
worden. Brood bakken en vlees braden waren zo’n beetje de eerste culinaire prestaties. Maar de
echte kookkunst ontstond pas, toen men de beschikking kreeg over pannen en fornuizen. En dat is
echt nog niet zoveel eeuwen geleden. Tot die tijd had men alleen de beschikking over ovens en
potten boven open vuur.
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Heel anders was de maaltijd van de gewone
man in die tijd. Hij had over het algemeen
maar twee maaltijden. Ontbijt kwam pas later
in beeld.  Brood, pap, soep en vis waren zijn
gerechten. Vlees was voor hem een grote
uitzondering. Groente en fruit werden als
ongezond beschouwd en derhalve weinig
gegeten. Scheurbuik was in die tijd dan ook een
veel voorkomende ziekte onder de bevolking.

Ook voor de gegoede burgerij was het dagelijks
eten eenvoudig, er stond wel wat meer vlees op
het menu. Alleen bij bijzondere gelegenheden,
zoals geboorte of een bruiloft, werd er een
feestmaal aangericht, maar hiervoor stak men
zich vaak wel diep in de schulden. Ook de
jaarlijkse kermis was een gelegenheid om eens
flink te schransen en vooral te drinken.
Hiervoor werd dan ook een heel jaar gespaard.

Aan het eind van de 18e eeuw kwam de
aardappel wat algemener in gebruik en door
de ontwikkeling van de kascultuur konden
meer fijnere groenten geteeld worden.
Hierdoor nam het aantal scheurbuikgevallen
af, maar voor een groot deel van de bevolking
was het dagelijks gebruik van groenten nog
een uitzondering. De groenten, die hij wel at,
waren koolsoorten, rapen, wortelen,
pastinaken en uien, ook in de zomer vaak nog
ingezouten.  Het voedsel voor de arme
bevolking was beperkt tot aardappelen en
meelspijzen en vis, waarvan de aardappelen
vaak rauw gegeten werden. Doordat de
aardappelen vitamine C bevatten, bleef de
gevreesde scheurbuik weg, maar door het

eenzijdige voedsel waren deze mensen vaak
papperig dik en niet erg gezond.

In de tweede helft van de 18e eeuw werd
ontdekt, dat men suiker uit beetwortels kon
maken. Hierdoor werd het gebruik van suiker
algemeen en aan het eind van de eeuw was het
gewoonte kinderen te overladen met suiker -
werk, zg. zoethouders. Dit had fatale gevolgen
voor de gebitten. In 1768 had een zekere Linsen
al opgemerkt, dat suiker schadelijk voor de
gebitten was en raadde aan na het gebruik van
suiker de mond te spoelen.

In de loop van de 19e eeuw kwam de
industrialisatie op gang en dit had tot gevolg,
dat er veel mensen naar de stad trokken voor
werk. Vond men werk, dan werd het slecht
betaald en dit had zijn neerslag op de voeding.

Degenen die geen werk vonden waren
aangewezen op liefdadigheidsinstellingen. 
De basis van de soep van zo’n instelling was
bijvoorbeeld gort, aangevuld met smaakmakers
als zout, peper en uien. Voor de afwisseling
werd er dan wat erwten en bonen en later ook
aardappelen toegevoegd. Bij uitzondering werd
daar soms wat groenten en vlees aan
toegevoegd.

Omdat er stemmen opgingen, dat er niet
voldoende dierlijk vet in zou zijn, werd er later
beender gelei toegevoegd, maar het geheel had
onvoldoende voedingswaarde. Dit voedsel
werd ook gegeven aan soldaten en bewoners
van gestichten.



Op een gegeven moment werden er volks -
gaarkeukens opgericht en bijvoorbeeld in Den
Haag serveerde men een portie bonen met
spek, of koolrapen met vlees, of erwtensoep,
per portie een liter met een ons vlees. Een
tienjarige jongen uit een arbeidersgezin in 1860
had als  maaltijd viermaal per dag een snee
roggebrood en om de andere middag wat
aardappelen of rijstebrij. Geadviseerd werd dit
in de zomer aan te vullen met een snee goed
brood met boter en kaas en in de winter met
een bord voedzame soep. Maar daar was over
het algemeen geen geld voor.

Melkproducten werden in een groot deel van
die eeuw nog lang als luxe beschouwd. Wel
was men er van overtuigd, dat melk gezond
was, maar het werd vaak verdund gedronken.
Boter en kaas waren voor de welgestelden, de
arbeider smeerde zijn brood met vet, reuzel of
uitgestreken aardappel.

Aan het eind van de 19e eeuw verbeterde de
voedselsituatie aanmerkelijk, maar er bleef een
grote kloof tussen de welgestelden en de
arbeiders en armen. Omdat in de loop van de
19e eeuw het conserveren van voedsel door
inblikken of wecken was uitgevonden, had
men in de winter de beschikking over een
ruimer aanbod van voedsel.

Ook de woningsituatie van het gewone volk
verbeterde zich in de loop der tijd. Had men
eerst de beschikking over twee kleine kamertjes,
nu was er ruimte voor een keuken en er was
een ruimere woonkamer, zodat men ook in de
gelegenheid was een eettafel te plaatsen. Men
kon dus echt aan tafel  gaan. Er werd vaak nog
wel uit de pan gegeten, zelfs tot in het begin
van de 20e eeuw.

Door de crisistijd en de daarop volgende
Wereld oorlog was er weinig verbetering in het
voedselpatroon. In 1950 waren de arbeiders -
kinderen door het slechte voedsel kleiner dan
de kinderen van welgestelden, het scheelde bij
jongens gemiddeld 4,9 cm en bij meisjes 4 cm.
Pas vanaf 1965 verdwenen deze verschillen
geleidelijk en langzamerhand werd de
ondervoeding overvoeding. In 1977 was het
broodverbruik gehalveerd en de suiker -
consumptie verdubbeld. De vetconsumptie was
met 50% toegenomen, o.a. door het eten van
patat met mayonaise. Ook de zoutjes en de chips
zorgden voor toename van het aantal calorieën.
De inhaalslag van armoede naar welvaart heeft
in verhouding met de geschiedenis maar kort
geduurd.

Men heeft het wel eens over de goede oude tijd,
maar dit kan nooit betrekking hebben op het
voedselpatroon. Het lijkt mij niet, dat iemand
terugverlangt naar de situatie van voor 1950.

Piet van Vliet
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Anado b.v. kleinmeubelen

Autorijschool J. Bremmer

Verkeersschool Bremmer b.v.

Verkeersschool Bross b.v.

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

Aannemingsbedrijf  Groen en Bregman

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij G. J. van der Kooij

Van Leeuwen Mechanisatie b.v.

Leune Benthuizen b.v. Aannemers

Aannemersbedrijf Van der Meer

Van der Meer Automobielbedrijf

Bloemenmagazijn C. A. de Nobel
Administratiekantoor W. Pos
Schoonmaakbedrijf Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
Speedwash b.v.
Speedwash b.v. Delft
J. Taal
Tuincentrum Van der Spek
Boomkwekerij Bij de Vaate - De Peinder
Van Waaij b.v. Interieurverzorging
Kantoor Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:


