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Historische Kring Benthuizen

Een onderzoek in 1908

Musea

De Ambachtelijke Kuiper, een verdwenen beroep

Oude bekenden: Aad Vis, Kees van Noort

“Hoe snel iets historie kan zijn…”

1954:  Aannemersbedrijf Van Noort bouwt het nieuwe gemeentehuis in het Beelaertspark.
Op de achtergrond het ‘witte huisje’. Daarin woonden onder anderen gemeente -
functionarissen.

In dit nummer:



Welkom
aan 5 nieuwe leden, allen uit Benthuizen. Er
zijn er bij die dachten dat zij al lang lid
waren maar nooit wat hoorden van deze
vereniging. Dat is dan een denkfoutje en
vraag in uw omgeving of er nog meer
mensen zo denken. Ons ledenbestand kan
altijd uitgebreid worden.
Hartelijk welkom, mevrouw Y. Dijkhuizen,
mevrouw D. L. Nanninga, mevrouw C. de
Vrij, en de heren J.P. Blijleven en L.M. van
den Bosch.

Medeleven
Uit Denemarken ontvingen wij bericht dat
ons lid Theo van Yperen overleden is. Ons
medeleven gaat uit naar zijn familie.

Activiteitenagenda 1e kwartaal 2006
Nieuwjaarsreceptie
Een goed begin is het halve werk en zo
beginnen wij het jaar. Op vrijdagavond
6 januari bent u vanaf  8.- uur welkom in 
De Bron. Een ontmoetingsavond in informele
sfeer, om elkaar te ontmoeten en de beste
wensen over te dragen. Getrouw aan de
doelstelling van de vereniging duiken wij in
het verleden met een diapresentatie. (Oude
prentbriefkaarten vertellen hun verhaal).

‘Hoe snel iets historie kan zijn‘
Dat is het thema van de tentoonstelling op
de zolder van Het Molenhuis.
Piet van Noort, een bekende aannemer in het
dorp, heeft een verzameling timmermans -
gereedschap. Heel oud, minder oud, en nog
niet zo oud of vrij jong. Alles uit de tijd van
het aannemersbedrijf van zijn familie. 
Historie en ‘vandaag’ komen in deze
tentoonstelling bij elkaar. Met de opbouw
wordt hij geholpen door jongelui die
geïnteresseerd zijn in het maken van
werkstukken.
Gereedschap en werkstukken hebben daar
een plaatsje.
De tentoonstelling wordt geopend
vrijdagmiddag 14 januari 16.- uur en is
daarna enkele maanden te zien op
zaterdagmiddag.

Zwerven door musea op 15 februari
Het programma vindt u op pagina 14.

Ledenvergadering op 17 maart
De vergadering wordt gehouden in De Bron.
Na afloop van het zakelijke gedeelte, volgt
een lezing met lichtbeelden getiteld ‘Hou je
van Holland’ (natuur).
Over dat zakelijk gedeelte: 3 bestuurs -
vacatures zijn er nog. Wij willen niet aan de
gang blijven om uit te leggen hoe moeilijk
dat is. U begrijpt het beslist zelf wel, maar
stap 2: Doe er wat aan!
Een uitnodiging met uitgebreide informatie
over deze avond ontvangt u nog.

Het Molenhuis
en de Winkel van Sinkel zijn alle zaterdagen
geopend van 13.30 tot 17.- uur. De winkel is
ook op woensdagmiddag geopend.
Op de eerste zaterdag van de maand is er
inloopmiddag genealogie in het ‘secretarie’
van Het Molenhuis.

Het bestuur wenst u een goed nieuw jaar. 
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“ALGEMEENE BESCHRIJVING.
De gemeente Benthuizen ligt in het midden

der provincie Zuid-Holland, omgeven door
gemeenten van gelijksoortigen aard. De
dichtstbijzijnde gelegen stad is Leiden, te
bereiken na een marsch van twee uren. 

De oppervlakte der gemeente bedraagt ± 1226
H.A., waarvan 674 H.A. bouwland, 485 H.A.
weiland en 67 H.A. water, wegen enz.”

Het verloop van de bevolking in 15 jaren is ook
opgenomen. In 1908 bedroeg het aantal zielen
708.  Ten opzichte van 666 in 1875 een zeer
kleine toename. Daarna komt aan de orde het: 

“Karakter van de plaats.
Benthuizen is een klein dorp, de inwoners

behooren gedeeltelijk tot den matig
welvarenden boerenstand, verder heeft men
de arbeiders die tot den arbeid benoodigd
zijn, zoomede eenige winkeliers enz. die de
dagelijksche benoodigdheden leveren. Een
markt is hier niet en industrie is hier van
weinig belangrijken aard.

De veeteelt is van weinig betekenis en dient
bijna uitsluitend tot het in stand houden van
den veestapel; de boeren bestaan gedeeltelijk
van de opbrengst van melk, boter, kaas enz.,
gedeeltelijk van de verbouwde
granen.

Een coöperatieve zuivelfabriek is
hier niet. Enkele boeren verkoopen
de melk aan de melkfabrieken te
Zegwaart; een tweetal boertjes vent
de melk uit langs de huizen. De
melk, aan de fabrieken verkocht,
wordt door een agent dier fabrieken
aan de hoeven afgehaald.

Er is hier één veehandelaar,
overigens verkoopen de boeren zelf
nu en dan eenig vee op de markt te
Leiden; voorts zijn er twee graan -
handelaars, waarvan de één sinds
jaren bestaat en de andere zaak pas
is opgericht en weinig beduidt.
Verdere handel is er niet.” 

Dan wordt het interessant om in het
bevolkings  register over de jaren 1906 tot en
met 1908 te kijken. Daarin wordt een melk -
verkoper genoemd, A. van Aalst op het adres
Dorpsstraat 58. Of hij ook een ‘boertje’ was
komt er niet uit. 
Van der Sluis kan veehandelaar zijn geweest.
Voor zover bekend waren er nog meer
veehandelaren. Het is mogelijk dat zij behalve
vee, ook andere handel hadden en daarom te
boek stonden als ‘koopman’. A. van den Berg
en J. van den Berg waren koopman.
In het register, niet in het verslag, staat
J. Mets te boek als veedrijver. Die ging voor
de boeren en de handelaars te voet met het
vee naar de markt.
Verder vier graanhandelaars (in plaats van
twee); A.P. van Driel, S. van Driel, W. van
Driel en J. Erkelens. De laatstgenoemde
wordt wellicht bedoeld met de zaak ‘die
weinig beduidt’, in 1910 vertrok hij naar
Amerika. De firma A.P. van Driel heeft het
langst bestaan. Jan van Driel ging tot op
hoge leeftijd nog iedere maandag naar de
beurs in Rotterdam. Van het bedrijfspand
staat het woonhuis nog aan de Dorpsstraat.
Op de foto hieronder is het dak van de oude
graanschuur nog te zien. 
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Een onderzoek in 1908
“Onderzoek naar den toekomst van den handeldrijvende en industrieelen middenstand in de
provincie Zuid-Holland (Commissie voor de middenstandsenquête K.B. 15-09-1908 nr. 49)”.
Een provinciaal verslag, waarvan hoofdstuk V specifiek over Benthuizen gaat. Het geeft een
aardig beeld hoe het bedrijfsleven toen in het dorp was samengesteld en aan welke diensten en
leveringen de inwoners behoefte hadden.
Hieronder plaatsen wij enkele uittreksels van het verslag, met ons commentaar naar aanleiding
van gedaan onderzoek.



“Verkeersmiddelen.”, is het volgende
onderwerp
“Spoorwegen, tramwegen, kanalen en
verdere verkeersmiddelen ontbreken geheel.
Vrachtrijders, die ook wel personen
vervoeren, gaan éénmaal per week naar
Rotterdam, Delft en ’s Gravenhage, zoomede
tweemaal per week naar Leiden, terwijl een
vrachtrijder van het naburige Zegwaart over
deze gemeente éénmaal per week naar
Gouda gaat.

De wegen zijn grintwegen en verkeeren in
goeden staat.”

Terug naar het bevolkingsregister en dan
komen wij de vrachtrijders tegen: A.
Schippers, M. de Vrij, J. Zonneveld en W.
Voskamp, die enkele jaren later naar
Zegwaart verhuist. Niet alles is verleden tijd.
Nazaten van M. de Vrij zijn
nog steeds gevestigd in
Benthuizen en hun
vrachtauto’s rijden heel wat
verder dan naar Rotterdam.
De schippers worden in het
verslag niet genoemd. Ten
onrechte, want zij namen heel
lang een belangrijke plaats in;
Van Aalst en Voorwinden. De
familienamen staan ook nu
nog geboekt in het
bevolkingsregister, maar er
staan andere beroepen bij.
Het was in die tijd
gebruikelijk alles per kas te
betalen en er viel weinig te
beleggen, zoals blijkt uit het
volgende:

“Crediet en Bankwezen.
Crediet en bankinstellingen bestaan hier

niet; voor den middenstand is het meestal
moeielijk om voorschotten te krijgen; enkele
malen gelukt dat bij ingezetenen.”

Het volgende hoofdstuk
“BIJZONDERE BESCHRIJVING
DE INDUSTRIEELE MIDDENSTAND

I
Er zijn te Benthuizen één metselaar, twee

timmerlieden, waarvan één tevens
molenmaker en aannemer is, één lood- en
zinkwerker die tevens blik- en koperslager
zoomede rijwielhersteller is, een huis schilder,
die tevens rijtuigschilder en behanger is, één
kleermaker, twee naaisters, een schoenmaker,

die tevens zadelmaker is, twee smeden, een
wagenmaker, een molenaar, twee bakkers die
tevens winkeliers zijn, twee herbergiers.
Allen hebben werkplaatsen en gereedschappen
en leveren de grondstoffen.

II
Door alle in sub I genoemde personen is het

gewoon lager onderwijs genoten tot hun 12e
of 13e levensjaar; vervolgens genoten de
meesten drie jaar herhalingsonderwijs; een
smid doorliep den handelscursus; de
timmerlieden hebben ambachts onderwijs en
5 jaar een teekencursus genoten.
Vakopleiding heeft overigens niemand
genoten; velen hebben als knecht hier en
daar bij verschillende patroons gewerkt en
anderen bij hunne ouders zonder dat een
bepaalde opleiding als zoodanig hun ten
deel viel.”

Het verslag rammelt hier en daar wel. Heel
lang was de dorpskleermaker ook barbier en
kapper. En wat betekent geen vakonderwijs,
als een regel daarvoor wordt gesproken over
ambachtsonderwijs?
Eén van de genoemde timmerlieden, de
molenmaker, was P. Gräper. Zijn achter -
kleinzoon Leen Gräper zet het bedrijf nog
steeds voort onder de naam
Aannemingsbedrijf Gräper b.v.
Het bedrijf van de metselaar bestaat ook nog.
In de bedrijfswoning wonen Nico en Marieke
Schellingerhout met hun gezin (firma Gebr.
Schellingerhout). Bij dat huis liet de
toenmalige eigenaar G. Pos zich met zijn
familie fotograferen. In 1916 verkocht hij zijn
bedrijf aan A. Schellingerhout.
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Vervolg van pagina 3: 
Een onderzoek uit 1908
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De bakkers Van der Bijl en Van der Heijden
hebben het ook lang uitgehouden, evenals
smederij Van Eeden Petersman.
In het bevolkingsregister uit die tijd treffen
wij maar een herbergier aan: J.W. van
Staalduinen, eigenaar van café en
stalhouderij De Zwaan, tevens landbouwer.
Zijn beroep wordt benoemd als
‘koffiehuishouder’.

Verder gaat het verslag over de bedrijfs -
kapitalen. Die zijn moeilijk vast te stellen
omdat de inlichtingen zeer onvolledig
werden gegeven, een goede en volledige
boekhouding ontbrak volgens het verslag. 
“Geregelde boekhouding komt weinig voor
en nergens is de kas van de huishouding
gescheiden van die van het bedrijf en
evenmin indien meerdere bedrijven worden
uitgeoefend door denzelfden
persoon. Opmaken van de
kas of liever overzicht van
den stand der zaken
geschiedt meestal per jaar of
wel blijft achterwege.”
In de tijd van onze
(over)grootvaders was het
zo: ‘Alles wat ik op
31 december meer in mijn
portemonnee heb dan op
1 januari is mijn winst’.

Over de machines en
gereedschappen staat het
volgende:
“Behalve bij den molenaar,
die met een petroleummotor
maalt en met drie
vervoerbare locomobielen granen gaat
dorschen op de hoeven der landbouwers,
komen alhier geen machines van eenige
beteekenis voor en dit wel om twee redenen:
1e ontbreekt voor de aanschaffing ervan het
daartoe benoodigde geld, maar ook (2e) ziet
men er, in een kleine plattelands gemeente
met een beperkt afzetgebied, ook in verband
met den geringen omvang der bedrijven,
geen financieel voordeel in.”

De meeste bedrijven werkten gemiddeld met
twee knechts maar de timmerman-
molenmaker had wel tien of meer knechts.
Volwassen knechts verdienden 10 à 18 cent
per uur bij de ambachtsbedrijven, in de
zomer ƒ1 à ƒ1,25 per dag en in de winter
90 cent per dag. De werktijden zijn in zomer

en winter verschillend, ’s zomers 7,5 à 8 uur
en ’s winters 7 à 4 uur.
De ambachtslieden vinden voor het grootste
deel hun werk in reparatie en onderhoud,
nieuwbouw of vervaardiging van voorwerpen
komt weinig voor. Er is nog een andere
groep middenstanders, die wordt genoemd: 

“DE HANDELDRIJVENDE
MIDDENSTAND”

Hieronder worden weer de graanhandelaars
en de vrachtrijders genoemd. Dan volgen drie
manufacturiers waarvan één ook handelaar
in turf en eieren is. Vervolgens vijf winkeliers
in ‘koloniale’ en kruidenierswaren (en
aardewerk). De opmerking ‘twee hebben het
karakter van nevenbedrijven’ kan betrekking
hebben op het feit dat veel mannen als
arbeider werkten en hun vrouw het bewind

in de winkel voerde. De gehuwde vrouw
was toen nog niet handelsbekwaam en moest
dan werken onder de naam van haar man.
De kruidenier had dikwijls als vervoer -
middel een hondenkar. Op de foto staat de
oude Dirk Verheul daarmee. In de deur -
opening zijn vrouw en hun zoon Jaap. Deze
winkel heeft een lang bestaan gehad en is
nog wel bekend bij velen.
Slechts een van de genoemde bedrijven
floreert nog in het dorp, maar in een andere,
aanverwante bedrijfstak. Van Waay was toen
manufacturier, nu is het Van Waay Interieurs,
gevestigd in het Verbreepark. De directie -
leden vader en zoon Aad en Corné van Waay
zijn directe afstammelingen van de
ondernemer die in 1908 aan Dorpsstraat 167
was gevestigd.

Vervolg van pagina 4: 
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De commissie neemt ook bij de middenstand
een voorbehoud voor de juiste cijfers,
getuige het citaat:
“Het bedrijfskapitaal is hoogstens ƒ1000.-
doch bij de meesten aanmerkelijk lager.
Eenigszins nauwkeurige opgaven omtrent
den omzet van in- en verkoop waren niet te
verkrijgen , terwijl eene goede boekhouding
niet bestaat evenmin als scheiding tusschen
de kas der zaak en die van het huisgezin.”

Dan de slotconclusie van de commissie:
“OVERZICHT VAN DEN TOESTAND.

Uit hetgeen hiervoren is medegedeeld,
blijkt dat noch handel noch industrie hier
van groote beteekenis zijn, wat men in eene
kleine zeer afgelegen gemeente ook niet kan
verwachten. Alhoewel niet kan gezegd
worden, dat de middenstand hier in zeer
bloeienden toestand verkeert, zoo kan toch
evenmin gezegd worden, dat de toestand
kwijnend is. Men vindt zijn bestaan, doch er
wordt weinig of niets overgelegd en de
toestand blijft onveranderd. Het afzetgebied
is beperkt en bovendien wordt veel
concurrentie ondervonden van reizigers in
manufacturen enz. en door venters en
winkelwagens uit de omgelegen dorpen, die
huis aan huis de ingezetenen hun waren
aanbieden, terwijl ook de boeren, als zij ter
markt gaan, hunne inkoopen in de stad
doen; terwijl ten slotte ook door middel van
de vrachtrijders en twee vrachtschippers
inkoopen in Leiden en Rotterdam worden
gedaan.
Van uitbreiding van het afzetgebied kan hier
moeilijk sprake zijn, daar de bevolking
ongeveer dezelfde blijft, terwijl ook voor
uitbreiding der zaken het noodige kapitaal
ontbreekt en er evenmin gelegenheid is om
voorschotten te krijgen.”

Er is dus niets nieuws onder de zon. Het
gezegde “Koopt toch in den vreemde niet, 

Wat het eigen dorp u biedt”
werd toen ook niet door iedereen in ere
gehouden. Toch moet daar aandacht aan
worden besteed want wat betekent een dorp
zonder een eigen middenstand. Ook al is
Benthuizen niet meer ‘afgelegen’, niet iedereen
heeft de mogelijkheid de bood schappen in de
omgeving te doen.   
Tenslotte wordt in het verslag een aanbeveling
gedaan tot verbetering. 

“Middelen tot verbetering.
Door meerdere handelskennis en

voordeeliger aankoop zou men de concurrentie
van de winkels uit de omgelegen plaatsen
het hoofd kunnen bieden, ook door het den
koopers gemakkelijker te maken. Verder zou
een goede administratie met geregeld
overzicht over het bedrijf gunstig kunnen
werken. Daartoe zou dan dienstig zijn betere
opleiding tot het vak en goede voorlichting
ter zake. Eveneens zou door samenwerking
wel verbetering aangebracht kunnen worden.”

Zouden de ‘’neringdoenden’ en handelaren
door de jaren heen deze aanbevelingen ter
harte hebben genomen? Het lijkt er wel op.
Of het daardoor is gekomen of door eigen
inzicht; er is nog aardig wat (bedrijfs)leven in
de brouwerij in het dorp. Andere bedrijfs -
takken dan in 1908, maar de vraag is ook van
andere aard.
Herkent u zich na een kleine honderd jaar
nog als inwoner of ondernemer van dat
Benthuizen?

Inge van Eeden Petersman
Met dank aan
Ronald Grootveld, die het verslag aan ons stuurde.
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Van de redactie
In De Turfjes van augustus
2005 moesten wij u
mededelen dat door gebrek
aan medewerkers, ons blad
voortaan driemaal per jaar
verschijnt. Nieuwe
medewerkers hebben zich
helaas niet aangemeld.
De situatie is nog penibeler
geworden nu Arie
Schellingerhout, sinds 1991
het boegbeeld van De Turfjes,

in het naschrift bij zijn artikel
schrijft dat het zijn laatste
bijdrage is.
Is er nu echt niemand die onze
gelederen wil versterken?

Kopij voor het volgende
nummer ontvangen wij graag
voor 15 maart 2006. Adressen
staan in het colofon.

Arie werkte van de 1e tot en
met de 15e jaargang aan de
Benthuizer Turfjes. Het past

ons daarvoor onze grote
dank en waardering uit te
spreken. Iemand die aan elk
nummer een bijdrage levert
en daarnaast ook nog de
daarbij behorende
organisatie ter hand neemt,
moet je zoeken met een
bouwlamp in plaats van met
een lantarentje.

De redactiecommissie wenst
u een goed nieuw jaar met
veel leesplezier.
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Voordat er musea waren, hadden
rijke lieden al kunst verzamelingen,
maar deze waren niet voor het
gewone volk te bezichtigen.
Bijvoorbeeld de Amsterdamse
zakenman Jan Gildemeester Jansz
(1744-1799) had een imposante
schilderijen verzameling. Hij heeft
dit laten portretteren door
Adriaan de Lelie in 1794-1795. Dit
schilderij is in het bezit van het
Rijksmuseum in Amsterdam. Hij
was niet de eerste die zijn
verzameling liet afbeelden, dit
was vooral in Vlaanderen in de
zeventiende eeuw al traditie.
Dankzij de verzamelaars
beschikken de musea nu over
oude meesters. Van de zijde van
de overheid was er toen nog geen
enkele activiteit op verzamelen
van kunstbezit.

Het oudste museum van Nederland werd in
1780 in Haarlem geopend. Het is het
Teylersmuseum, genoemd naar de rijke
zijde- en lakenhandelaar Pieter Teyler van
der Hulst, die in 1778 overleed en wiens
laatste wil was, dat zijn verzameling,
bestaande uit kunst- en voorwerpen van de
wetenschap, voor iedereen toegankelijk zou
zijn. 
In zijn spoor volgden meer verzamelaars. 
Denk maar aan Bredius, oud-directeur van
het Mauritshuis, die bij zijn vertrek uit
Nederland zijn huis en kunstcollectie aan  de
gemeente Den Haag schonk. 
Boymans en Van Beuningen, wiens namen
onlosmakelijk verbonden zijn aan het
Rotterdamse museum. Boymans liet zijn
collectie in 1847 na aan de gemeente
Rotterdam. In 1958 kwam ook de collectie
van Van Beuningen in bezit van het museum. 
In  Den Haag schonk Hendrik Willem
Mesdag in 1903 zijn kunstcollectie en zijn
museum aan het Rijk onder de voorwaarde,
dat er zo weinig mogelijk aan de opstelling
veranderd zou worden. Dit museum is nu
onderdeel van het van Gogh Museum. 

Als laatste noem ik het
museum Bisdom van
Vliet in Haastrecht, waar
wij met de Historische
Kring geweest zijn. De
laatste eigenares liet het
na aan de gemeente
Haastrecht tezamen met
haar kapitaal onder de
voorwaarde, dat het zeker
tot 2023  ongewijzigd
voor bezichtiging open
bleef .

Het Teylermuseum geldt
dan wel als het oudste
museum, maar in 1773
opende Prins Willem  V
op het Buitenhof een
schilderijengalerij, waarin
hij zijn collectie
schilderijen tentoonstelde.

Hij ontving daar zijn hooggeplaatste gasten.
Maar op vaste dagen mocht ook het publiek
de schilderijen komen bekijken. En dit was
dan eigenlijk het eerste particuliere museum. 

In 1800 werd in Den Haag het eerste
overheidsmuseum geopend, de Nationale
Konst-Gallery. Door de Franse koning
Lodewijk Napeleon, die regeerde van 1806
tot 1810, werd dit museum verheven tot
nationaal kunstpaleis. Hier werden
hoofdzakelijk oude meesters geëxposeerd,
maar er werden ook tentoonstellingen van
levende meesters gehouden, niet alleen in
Den Haag maar ook in Rotterdam en
Amsterdam. 
Onder het bewind van koning Willem 1
werd door de overheid nog in kunst
geïnvesteerd, maar na 1930 werd dit
hoofdzakelijk gedaan door lokale overheden
en particulieren. Pas in 1875 was er weer
belangstelling voor kunst van
overheidswege, door het aanstellen van een
referendaris voor Kunsten en
Wetenschappen. Sindsdien is het aantal
officieel geregistreerde musea gestegen tot
boven de 400. 

Musea
Met leden van de Historische Kring wordt met bepaalde regelmaat een museum bezocht onder
leiding van Inge van Eeden Petersman. Gezien de belangstelling hiervoor kunnen we zeggen,
dat deze activiteit een succes is, mede door de keuze die gemaakt wordt.
In dit artikel wil ik iets over het ontstaan van en de verscheidenheid in musea vertellen.

DIRCK HALS: de roker



Bij een museum denken we in de eerste
plaats aan kunst, historie en wetenschap,
maar er zijn  ook verwoede verzamelaars,
die hun collectie tentoonstellen in een eigen
museum. Bijvoorbeeld het Ford-museum in
Hillegom, het Medisch-Pharmaceutisch
Museum De Griffioen in Delft, het
Kikkermuseum in Den Haag en het
Herdenkingsborden museum in Lochem. 
En zo zijn er nog veel andere.

Ook in het buitenland kom je zulke
verzamelaarsmusea tegen. Zo ben ik een
keer terechtgekomen in het museum van
Maurice Dufresne in Marnay (Loirestreek).
Op een oppervlakte van 10.000 m2 vind je
daar meer dan 3000 voertuigen, waarvan
heel veel landbouwwerktuigen, maar ook
een vliegtuig, bijzondere fietsen, steppen,
kinderwagens, locomotieven en, wat wel
luguber was, een rijdende guillotine uit 1792.

Alles heel goed gerestaureerd.
Daarnaast heeft hij nog 3 zalen met
handwapens. 

Op het gebied van kunst hebben
wij in Nederland onder andere
het Kröller-Müller museum,
ontstaan door het verzamelen van

kunst door Helene Kröller-
Müller, die tevens de aanzet
voor het bouwen van het
museum heeft gegeven. Door
de recessie van de jaren dertig
heeft zij dit niet kunnen
afmaken en heeft het geheel
overgedragen aan de staat.
Maar het geeft wel aan, dat
door een particulier initiatief

een museum met een wereldberoemde
collectie kan ontstaan.

Piet van Vliet

Vervolg van pagina 7: 
Musea
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Naar aanleid ing van het artikel Musea en De Ambachtelijke Kuiper publiceren wij een (verkort)
kranten knipsel uit de Postiljon van 26 mei 2005.

Molen van Sloten - Kuiperijmuseum
2 unieke bezienswaardigheden onder 1 dak

Deze herbouwde werkende poldermolen uit 1847 is het gehele jaar dagelijks te bezichtigen
tussen 10.- en 16.- uur. Het adres is Akersluis 10, Amsterdam-Sloten.
Onder de eeuwenoude balken heeft de molen een zeer bijzondere attractie: De audiovisuele
presentatie ‘Rembrandt op Zolder’ over het leven en werk
van deze molenaarszoon. Op de begane grond vindt u een
maquette die het landschap ten zuidwesten van Amsterdam
in de 17e eeuw voorstelt. 

Naast de rondleiding in de molen, kan een bezoek gebracht
worden aan het aangrenzende Kuiperijmuseum. Een unieke
ervaring: Het gaat hier om een fraai stukje cultuur historisch
erfgoed van het in ons land uitgestorven handwerk van
kuipers. U treft er een authentieke werkplaats aan met alle
benodigde gereedschappen voor het maken van houten
vaten. Ook is er een audiovisuele presentatie. 
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De kuiper algemeen
Uitvoerig beschrijft Waelput het werk van de
kuiper. De verschillende soorten vaten en
tonnen, de houtsoorten en de
gereedschappen die daarbij werden gebruikt.
Het voert te ver om in dit stukje in te gaan
op alle aspecten van dit beroep. Wel een
kleine opsomming wat de kuiper zoal
maakte:

De kuipers in Scheveningen hielden zich
vooral bezig met het maken van haring tonnen.
In Scheveningen waren er in 1896 nog
35 kuiperijen. De firma Knoester produceerde
tot 1976 nog 100.000 haringtonnen per jaar.
In plaatsen waar een bierbrouwerij was
gevestigd werden veel biertonnen
gemaakt. Oudere Benthuizenaars die bij
Brinkers of Van der Spek hebben
gewerkt herinneren zich nog dat boter
ook in houten vaten of tonnetjes werd
aangevoerd.
De kuipers die dit soort producten
maakten, deden jaar in jaar uit
hetzelfde werk. Zij maakten één soort
vat, alleen de inhoud kon verschillen.
Zo waren er haringtonnen van 100 kilo,
van 50 kilo, van 25 kilo en van 12,5 kilo.

De ambachtelijke kuiper
De kuipers die bovengenoemde
eenheidsvaten of tonnen maakten
keken nogal neer op de ambachtelijke
kuiper, die zij soms smalend
dorpskuiper of boerenkuiper noemden. 

“Volkomen ten onrechte” zegt Waelput, “de
meeste ‘boerenkuipers’ waren veel meer
vakman, zij moesten van veel meer markten
thuis zijn. Zij maakten een veel groter
assortiment dan hun ‘stadse’  collega’s”. 
Het afzetgebied van de dorpskuiper was de
huishoudelijke en agrarische sector.
Een, lang niet volledige, opsomming van wat
hij maakte:
Melkemmers, boterkuipjes, kneedkuipjes
kaasvaten, wastobbes, kinderbadjes,
giertonnen en niet te vergeten karntonnen.
Op iedere boerderij werd wel boter gemaakt.

De Ambachtelijke Kuiper, een verdwenen beroep
Door heel de geschiedenis heen zijn er steeds bepaalde beroepen verdwenen. Zij werden
overbodig door de komst van nieuwe vindingen en verbeterde technieken. Onze verre
voorouders waren nomaden zonder vaste woon- of  verblijfplaats. Hun behoeften waren
anders dan die van de huidige hightech maatschappij met computers en snelle internet
verbindingen.
Al geruime tijd is het de bedoeling aandacht te besteden aan verdwenen beroepen in
Benthuizen.  In het artikel “Familiegelth een belasting uit 1673” van maart 2003 kon u lezen
over veenmannen en veenvrouwen, over turfstekers en turfbaggeraars. Als nevenberoepen
waren er  scheepsbouwers,  turfschippers en anderen. Ze zijn verdwenen, wie weet er nog van.

De aanzet nu aandacht te besteden aan de Ambachtelijke Kuiper was een zeer lovende recensie
in het blad van de vereniging Ambacht en Gereedschap over een recent verschenen  boek Eer
het vat in duigen valt van de Vlaamse schrijver Erik Waelput. Waelput, zelf een zoon van een
kuiper beschrijft uitvoerig de manier van werken van de kuiper in het algemeen en meer in het
bijzonder die van de ambachtelijke kuiper. 
De situatie in Nederland verschilde niet of nauwelijks met die in België.
Met toestemming van uitgeverij Garant, Antwerpen/ Apeldoorn  konden er uit het boek enkele
afbeeldingen worden overgenomen.

Stampkarn: de oudste boterkarn?



Waelput beschikt over een catalogus waarin
wel 400 verschillende karntonnen staan
afgebeeld en beschreven. Er werd veel
geëxperimenteerd met karntonnen, per
model kon de boteropbrengst verschillen. Er
werden in België ook wel onderlinge
wedstrijden gehouden welk model karnton
de hoogste opbrengst gaf.
Hij gaf waarschijnlijk niet de hoogste
opbrengst, maar de halskarnton was wel een
geweldig staaltje van ambachtelijk kunnen
van het vakmanschap van een ‘dorpskuiper’.   

Kuipersgilde
Evenals bij andere beroepen moesten tot de
Napoleontische tijd kuipers aangesloten zijn
bij een gilde. Er dienden enkele proefstukken
te worden gemaakt om tot zo’n gilde te
worden toegelaten. 
Dat aangesloten zijn bij een gilde was alleen
van toepassing in grotere plaatsen waar
meerdere kuipers werkzaam waren. In het

boek “De Gilden in Gouda” staat omschreven
aan welke eisen de kuipen en vaten moesten
voldoen. Die eisen waren streng en er werd
ook streng gekeurd. Tonnen waar bijvoorbeeld
haring in had gezeten mochten niet worden
gebruikt voor andere producten. Er mochten
ook geen oude duigen worden gebruikt
omdat deze mogelijk niet schoon genoeg
waren.

10 •  BENTHUIZER TURFJES  •  december 2005

Vervolg van pagina 9: 
De Ambachtelijke Kuiper

De halskarnton:
het technisch 
meesterwerk 

van de 
dorpskuiper

foto:
archief J. Waelput

Een boterkuipje op driepoot
waarin de boter werd gekarnd.

Zout-, vlees-, pekelkuip. Om
vlees te zouten en te bewaren.
Met gegalvaniseerde banden.

Een deksel met
dwarsklamp.

Oplegvat voor groenten: bonen,
augurken, zuurkool e.a. 

Met houten banden.

Een aal- of beerton.

Horizontaal liggende karn
aangedraaid met zwengel.

Gierton op het onderstel
van een driewielkar.

De klassieke wastobbe
van de huisvrouw.

Een ovale badkuip.

Een boterkneedkuipje.
Voederkuipjes voor biggetjes

hadden dezelfde vorm.

Een botervaatje waarin
de boter naar de markt

werd gebracht.

De melkemmer.
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Evenals bij andere gilden hadden de leden
verschijningsplicht op de vergaderingen. Om
te controleren of zij wel aan die plicht voldeden
kregen zij een penning. Deze penning moest
bij het begin van de vergadering worden
afgegeven en werd na afloop aan hen
teruggegeven. Soms stond op zo’n penning
zijn naam, vaak ook een nummer.
Dr. Wittop Koning verzamelde een groot aantal
gildepenningen onder de titel: 

De penningen  der 
Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Onderstaand vindt u afgedrukt een
kuiperspenning van de stad Delft. De
penning toont aan de ene zijde een kuiper
aan het werk met als omschrift een zeer

behartenswaardige spreuk.
Op de andere zijde een

stuk gereedschap,
een jaartal en een

nummer. 

Was er ook een
kuiper in
Benthuizen?
Hiervoor ging
ik te rade bij

onze onvolprezen
genealoog Piet

Brouwer. Heel snel
had hij er een

gevonden en
dat was zowel voor hem
als voor mij een totaal
onverwachte, een
complete
verrassing.
Piet en ik blijken,
zij het heel in de
verte en er is
enige fantasie
voor nodig,
familie van elkaar
te zijn.

Die familierelatie begint bij Gerrit Pieter
Roos. Deze was zowel de betovergrootvader
van Piet Brouwer als van mij.
Onderstaand een klein stukje stamboom:

Gerrit Pieter Roos
Neeltje Verheul

drie van hun kinderen:
Arie, Geertje, Pietertje

Arie Roos was mijn overgrootvader van
moeders kant.

Geertje trouwt met Arie Petri. Petri was
afkomstig uit Koudekerk aan de Rijn. Arie en
Geertje vestigen zich op 2 juni 1856 in
Benthuizen. Arie was kuiper van beroep.

Pietertje trouwt met Florus Brouwer uit
Hazerswoude.

Om nog niet te achterhalen reden vertrekken
Arie Petri en zijn vrouw Geertje met hun
gezin voor of in 1869 naar Naaldwijk.
Daar oefende hij nog enkele jaren zijn beroep
van kuiper uit. Lichamelijk werd dat te
zwaar voor hem, hij ging in de handel. Hun
in Benthuizen geboren zoon volgde hem op
en bouwde de handel van zijn vader uit tot
een warenhuis, een meubelzaak waar ook
vloerbedekking kon worden gekocht en een
meubelstofferingszaak.

Zou er?
Hoewel de kans erg klein is zou het een

aanwinst zijn voor de Historische Kring
wanneer er nog ergens een werkstuk van
Arie Petri terug te vinden zou zijn. 
Vroeger was er bij iedere boerderij een
rommelzolder. Wie heeft nog zo’n
rommelzolder en is daar nog iets
vinden?  

Arie Schellingerhout
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Naschrift
Dit is het laatste artikel van mijn hand dat u in de ‘Turfjes’ aantreft, 15 jaar is lang genoeg. Te
lang eigenlijk, maar waar is de persoon die het stokje van mij over gaat nemen? Er moet toch
wel een in de historie van eigen dorp en omgeving geïnteresseerde middelbare scholier, een
student of een vutter zijn die dat geheel of gedeeltelijk voor zijn of haar rekening wil nemen.
Doe het anders dan ik het deed, een andere benadering, een frisse wind zou de Turfjes goed
doen. Het bestuur zal u zeer welkom heten. A.Sch.



Aad Vis, de zoon van eerder genoemde Jaap
Vis, woont in Vlissingen. Tijdens mijn vakantie
in Zeeland nam ik de kans waar Aad met een
bezoekje te vereren. Wij (Margo en ik) werden
bij Aad en zijn vrouw Ria heel hartelijk
ontvangen.
Op mijn vraag: “Aad,  kun je ons vertellen hoe
het na je geboorte op 16 februari 1928 in
Benthuizen, in je verdere leven is gegaan”, kwam
zijn verhaal los, hij had heel wat te vertellen.

Aad Vis
“Mijn jeugd heb ik als zeer fijn ervaren (als
enig kind). Zondagsavonds mocht ik altijd
spelen. Vader Vis zei altijd ‘jij bent met een
schroevendraaier geboren’. Ik ben dus altijd
al technisch geweest.
Op 6 jarige leeftijd ging ik naar de openbare
lagere school, waar juffrouw Van Os, juffrouw
Westerveld en meester Van Os lesgaven.

Over de oorlogstijd kan ik ook nog wel iets
vertellen, bijvoorbeeld toen er op een

nieuwjaarsdag een luchtgevecht was tussen
een Duits- en een Engels vliegtuig. Het Engelse
vliegtuig liet een brandbom vallen die op straat
terechtkwam en brandde als een fakkel. De
brandweer heeft met zand geblust. Er viel ook
een bom op de boerderij van Jan van den Berg,
waar Cees Geluk woonde. De bom viel door
het dak van de stal heen en doodde een koe.
Verder is mij vooral bijgebleven het neer -
storten van een Duits vliegtuig langs de

Slootweg. Ik ben
daar met Gerrit
Brouwer gaan
kijken en op dat
moment werden
de twee
verongelukte
Duitsers
weggehaald. Dat
was geen leuk
gezicht.    
Ook kan ik mij
nog herinneren
dat er op de
christelijke school
een grote stelling
met een dubbele
mitrailleur stond
opgesteld,
gebouwd om
eventuele
overkomende

vijandelijke vliegtuigen te beschieten. 

Na mijn lagere schooltijd ben ik in 1943 naar
de ambachtsschool in Leiden gegaan. Na
Dolle Dinsdag in september 1944 was de
school gesloten tot mei 1945. Ik heb op die
school de opleiding Auto- en Motorhersteller
gevolgd en in diezelfde tijd ook nog een
halfjaar de avond opleiding gevolgd om in
1946 toegelaten te worden tot de Luchtvaart
Technische School in Scheveningen. Na 2 jaar
kon ik die verlaten met mijn diploma op zak.  
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Oude bekenden
Toen de fotogroep van de HKB de verzameling van Jaap Vis (Benthuizen 1899 – 1967)
digitaal in de fotobase invoerde, viel mijn oog op een foto van 5 jonge mannen, Aad Vis,
Leen Qualm, Kees van Noort, Bram Qualm en George Bregman. Zij staan voor de wagen -
makerij van C. van den Dool aan de Dorpsstraat. De foto is blijkbaar op een zondag morgen
na kerktijd genomen, want Jaap Vis schreef daarop  
In mijn gedachten(MP) bleef die foto hangen met de vraag: “Waar zijn ze gebleven en hoe is
het ze vergaan in al die jaren”. 
Een idee voor een serie artikelen in De Turfjes was geboren en in deze editie vertellen ‘2 van
de 5 jongens’ hun wedervaren.



In 1948 solliciteerde ik
bij de KLM en werd ik
aangenomen als leerling
boord werktuigkundige.   
Na een jaar ging ik als
leerling mee met een
vliegtuig. Dat was voor
een dorpsjongen een
openbaring. 5 dagen
vliegen naar het
toenmalige Batavia,
want er werd alleen
overdag gevlogen. Wat
moest ik wennen aan
het oosterse eten. 
Ik werkte 35 jaar bij de
KLM en maakte 20.530
vlieguren. In die periode
werd ik voor 10 jaar uitgezonden naar
Curaçao en daar hebben wij ook gewoond met
ons gezin. In 1963 gingen wij in Alphen aan
de Rijn wonen en vanaf 1973 wonen wij in
Vlissingen. Sinds 1983 ben ik gepensioneerd

Mijn vrouw, Maria Jacoba Kokelaar, een
Amsterdamse, werkte ook bij de KLM. Wij
leerden elkaar daar kennen en zijn in 1952
getrouwd. Wij hebben 2 zoons en
4 kleinkinderen.”

Kom je nu nog wel eens in Benthuizen?
“Ja, wij komen een paar maal per jaar naar
Benthuizen om kennissen te bezoeken en op
zaterdagmiddag ga ik dan graag naar Het
Molenhuis om weer eens oude bekenden te
ontmoeten en het wel en wee over Benthuizen
te vernemen.”
Tot zover de levensloop van ‘1 van de 5’ op
de foto. Aad, hartelijk dank.

De tweede die zijn verhaal kwijt wil is Kees van
Noort. Hij schreef ons een brief die wij integraal
overnemen. In die brief memoreert hij aan zijn
bijdrage aan de collectie van de oudheidkamer;
een aantal school schriften. Die zijn veilig
opgeborgen in het archief van de HKB.

“Kees van Noort mag ook wat zeggen”
(zo begint zijn verhaal).
“Ook ik mocht met 6 jaar naar de lagere
school. Een jaar eerder had ik geprotesteerd
bij pa omdat mijn broer Anne wel naar school
mocht en ik niet, zonder succes. De opvoeding

dezer was voor mij wel wat spartaans. 
Alle jaren was ik nummer 2, met uitzondering
van 2 naar 3, toen ik vanwege mijn gedrag
opschoof naar nummer 7 en hangende aan
mijn oor verhuisde via de tussendeur van
lokaal 1 naar 2. Later kwam ik nog enig
sadisme tegen.
Maar niet bij meester Snel, die mij op de
punt van zijn schoen enkele meters
verplaatste, iets waar ik trots op was. Dit
voorval zou ik niet genoemd hebben als niet
later een 80- jarige grijsaard bij mij aanbelde
en zijn excuus daarvoor maakte –heerlijk
toch, een geweldige man.

De lagere school verliet ik op 30 april 1940,
tien dagen voor de Duitse bezetting begon.
In Benthuizen stopte de opleiding als regel
bij de 7e- of maximaal de 8e klas van de
lagere school. Hoe anders was dit in ons
grote gezin, waar ieder voor, tijdens of na de
oorlog een vervolgstudie kon volgen. 
Voor mij eindigde dat in een dagopleiding
bouwkunde en aanvullend een avond -
opleiding Weg- en Waterbouw kunde. Dat
hield in 7 uur van huis en 11 uur thuis, en
dan nog je prakkie eten.
Ook daarvoor hulde aan mijn ouders.
Temeer als je weet dat uiteindelijk vier van
mijn andere broers niet naar Duitsland
werden afgevoerd voor dwangarbeid.
Op 5 mei 1945 ontdekten we dat broer Arend
commandant was van de Binnenlandse
Strijdkrachten. Kortom, een tijd van enorme
zorg voor mijn ouders.
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Aad Vis in de cockpit 
van een KLM vliegtuig.



Wij trouwden in 1955 als eerste in het toen
nieuwe gemeentehuis, waar Bea, mijn vrouw
had gewerkt.
Wij kregen 6 kinderen en inmiddels hebben
wij ook 9 kleinkinderen. Dit jaar vierden wij
ons 50 jarig huwelijk.
Tijdens mijn laatste opleiding had ik een
stageperiode bij gemeenten en de
Rijksgebouwendienst. Direct daarna heb ik
gewerkt in de aannemerswereld, waar ik
eindigde in de directie van een bouw -
onderneming en dan moet je van alles doen
waar je niet voor bent opgeleid.
Met elkaar een werkzame periode waar ik
met voldoening op terugkijk.

En dan komt de VUT; aanvankelijk blijf ik
nog enige tijd als adviseur verbonden aan
het laatste bedrijf waar ik werkte. 

Ten vervolge kom ik in contact met de
Vereniging Eigen Huis. Dan komt de vak -
kennis van vroeger weer van pas, om mensen
te adviseren bij de aankoop van huizen van
nul tot honderd en meer jaren oud. Dankbaar
werk dat ik al afbouwend heb verricht tot ik
75 jaar was en er een punt achter zette. 
Maar niet getreurd. Wij wonen sinds 1972
heel comfortabel in Maarn met een grote tuin
en naast het huis een caravan, waar we graag
meerdere malen per jaar mee weg zijn.
Het zitten achter de geraniums mag van ons
nog lang wegblijven.”

En dit is het (levens)verhaal van een van de
anderen op de foto. In een volgend Turfje
gaan wij graag verder met deze serie. Kees,
veel dank voor deze bijdrage.

Marcus Pos (et al)
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Anado b.v.  kleinmeubelen
Verkeersschool  Bremmer b.v.
Verkeersschool  Bross b.v.
Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.
GB Vastgoed
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
Ir. S. V. Khandedar b.v.
Groentekwekerij  G. J. van der Kooij
Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.
Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique
Administratiekantoor  W. Pos
Schoonmaakbedrijf  Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
C. van Mourik Holding B.V.
Tuincentrum  Van der Spek
Van Waaij b.v.  Interieurverzorging
Kantoor  Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Zwerven door musea

Bij het artikel van Piet van Vliet hoort beslist
weer een bezoek aan een museum. Dat gaat
gebeuren op woensdagmorgen 15 februari
2005 en dan gaan wij weer naar Rotterdam.
Na het bezoek aan het Nai en eerder al aan
het Schielandhuis en het Maritiem Museum
weten wij de weg wel in die stad.

Gekleed  in Goud is de titel van een tentoon -
stelling in het Belasting & Douane Museum,
het reisdoel voor deze keer. Nederlandse
ambtskostuums uit twee eeuwen zijn daar te
zien. Kostuums van verschillende
hoogwaardigheidsbekleders zoals het in 2004
gemaakte kostuum voor de commissaris van
de koningin in Friesland Ed Nijpels. 

Sinds 1815 geldt al: Hoe meer goud of zilver,
hoe hoger de rang. Een deskundige geeft een
bijzondere presentatie van deze tentoonstelling.
Een andere gids geeft aan de hand van de
permanente tentoonstelling uitleg over het
belasting- en douanestelsel in de loop der
jaren. Ga met ons mee en beleef deze
‘zwerftocht’. 

Wij vertrekken om 9.- uur vanaf
Het Molenhuis en zijn omstreeks
13.- uur weer terug. De kosten
bedragen 11,50 euro voor
vervoer, entree, rondleiding en
een kopje koffie. 

Opgeven bij 
Inge van Eeden Petersman,
telefoon 079 331 00 67.


