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Ineke van der Wel, burgemeester van Rijswijk 2000 - 2012 (foto Bert de Jong)
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Voorwoord
Rijswijk beleefde in 2012 historische momenten: het weinig galante vertrek van 
burgemeester Ineke van der Wel, een geramd pontje, de aanzet tot een nieuwe woonwijk, 
het besluit tot aanleg van de Rotterdamsebaan. Over een paar jaar is dit geschiedenis: 
een nieuwe burgervader jogt over een fietsbrug over de Vliet, tevreden mensen wonen in 
RijswijkBuiten en op de Haagweg adem je frisse Rijswijkse lucht in. Over twintig, vijftig 
jaar bestuderen onze opvolgers al deze procedures met belangstelling: er is immers niets 
wat zo hard aangroeit als geschiedenis? Dan bestaat het papieren jaarboek natuurlijk al 
lang niet meer: met de HVR-app download je elk artikel zodra het ‘geschreven’ is. En 
waarschijnlijk is dan ook dit communicatiemiddel al lang achterhaald en gebruiken we 
gewoon weer postduiven. Of slechtvalken, want die horen bij Rijswijk.
Dat het heden snel geschiedenis wordt, zien we in dit boek. Theo van der Kooij, Dik 
Koersen, Jan Brandsen, Jan Hartkamp, mannen die veel voor Rijswijk hebben betekend, 
zijn overleden. Naast het gebruikelijke ‘In Memoriam’ besteden we extra aandacht aan Theo. 
Want ook de redactie zal hem missen. Hoe vaak zeiden we niet tegen elkaar als we een oud 
plaatje zochten: ‘ns aan Theo vragen… We hopen dat zijn enorme verzameling rijswijkiana 
voor de antwoorden op zulke vragen beschikbaar blijft. Dan zullen we zijn naam nog vaak 
met eer en dankbaarheid kunnen noemen.
In deze editie duiken we niet diep de historie in. De 18e-eeuwse Susanna van Brakel is de 
oudste die wordt besproken. Enerzijds realiseren we ons dat er genoeg Rijswijkse inwoners, 
gebouwen, landerijen zijn geweest die samen een prachtig historisch verhaal van toen-
onze-stad-nog-dorp-was kunnen vertellen, anderzijds begint de onstuimige groei van lieflijk 
buitendorp tot voorstad pas rond 1900. Rijswijk zoals wij het nu kennen, is een product 
van de 20e eeuw. Mensen wilden zich niet meer met water uit de Broeksloot wassen, maar 
wensten een badhuis. Na het ene dorpsschooltje kwamen er andere, zoals de Ottoburgschool 
en Huis te Lande, en daar kwamen mensen werken. Andere inwoners waren creatief, zoals 
de vormgever Herman Rosse en de leden van ’Amateurspalet’. En de krakers bij Te Werve, 
ook creatief, maar dan anders… Weer anderen wandelen langs het Julialaantje en vragen 
zich af hoe zo’n mooie villa als ‘Elise’ er van binnen uitziet. En wat voerde koning Willem 
III eigenlijk in deze omgeving uit (ook creatief, maar wéér anders…)?
Kortom, er is weer veel te lezen! Dit Jaarboek legt  heel wat aspecten van de Rijswijkse 
geschiedenis vast. We zijn blij dat we (‘eenmalig!’) een iets dikker boek kunnen uitbrengen. 
Bestuur, onze dank. Dank ook aan de adverteerders die dit boek mede mogelijk maken. Zij 
denken aan ons, vergeet u hen niet.

Ruud Poortier, eindredacteur
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coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/denhaag

Of het nu om een nieuw huis in Rijswijk Buiten, een

nieuw kinderbad bij het natuurzwembad of

meubilair voor het nieuwe hospice gaat, wij

helpen het graag realiseren. Samen met u.

Je leefomgeving verbeter je samen.

een sterker
Rijswijk.
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De Hagedoornstichting
Hans van Rossum

In het Jaarboek 2012 werd aandacht geschonken aan het overlijden van 
Jan Hagedoorn in november 2011. Nadien is bekend geworden dat uit zijn 
nalatenschap gelden ter beschikking werden gesteld in het Rijswijkse en 

daarbuiten. Zo heeft ook de HVR van de ‘Hagedoornstichting’ een aanzienlijk 
bedrag mogen ontvangen voor de uitgave van het Jaarboek 2013, reden om 
hem hier kort te herdenken.

55 jaar woonde Jan Hagedoorn in Rijswijk, op het adres Oranjelaan 7. Onvermoei-
baar was hij in de weer, zowel voor de publieke zaak als voor individuele personen. 
Zijn wandelingen met hond en camera door het dorp, maar ook zijn jaarlijkse ex-
cursies met soms honderd gasten maakten hem tot een bijzonder mens.
Zijn woning was nog in bijna originele staat en stond in Rijswijk Regelrecht vermeld 
als de zetel van de Hagedoornstichting en het bijbehorende museum. Veel creaties 
van eigen hand, vooral gemaakt van visbeen, stonden er tentoongesteld.
Ook deed hij uitgebreid onderzoek naar de historie van de Tweede Wereldoorlog, 
zoals de geschiedenis van soldaat Koos de Wolf uit Rijswijk, gesneuveld in de 
eerste dagen van mei 1940. Hij gaf daar zelfs in eigen beheer een boekje over uit.
Na zijn overlijden is het huis verkocht en nu herinnert in de Oranjelaan niets meer 
aan deze originele man, maar de HVR is hem postuum dankbaar voor de gift die 
wij mochten ontvangen. 

Ibis, een Hagedoornschepping van visbeen
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De restauratie van het tegeltableau 
‘Postkantoor’, Herenstraat 40

Hans van Rossum

De HVR onderneemt van tijd tot tijd activiteiten die wat verder af liggen 
van de gebruikelijke, maar wel in lijn zijn met haar doelstelling. Eén 
van die activiteiten is de geslaagde restauratie van het tegeltableau, met 

de tekst ‘POSTKANTOOR’, in de gevel van Herenstraat 40.

In het Jaarboek 2011 beschreef ons, helaas recent overleden, lid en Rijswijkkenner 
Theo van der Kooij de geschiedenis van de posterijen in Rijswijk van 1756 tot 
heden. Daar kwam het eerste echte postkantoor in de Herenstraat (geopend in 1901 
en in gebruik tot 1920) natuurlijk prominent in voor. Maar het tegeltableau was 
geteisterd door ouderdom, weer en wind en het was Theo en met hem vele HVR-
leden een doorn in het oog geworden.
Zeker nu in het oude dorp steeds meer gevels en panden worden aangepakt en 
verbeterd, vond de HVR het de moeite waard te streven naar vernieuwing van de 
tegels. Oud-bestuurslid en deskundige inzake bouwmaterialen Bram Buijs werd 
om advies gevraagd. Hij kon melden dat deze tegels van oorsprong de Makkumer 
kleuren hadden en dat er een mogelijkheid was deze na te laten maken.

Fondsenwerving
Omdat dit pand een gemeentelijk monument is, kan er voor de instandhouding 
subsidie worden aangevraagd bij de gemeente Rijswijk. Daar dit door de eigenaar 
dient te gebeuren, is er contact gezocht met de drie eigenaren (één voor iedere 
verdieping!) en kon de aanvraag correct ingediend worden. Een snelle positieve 
reactie van de gemeente gaf de burger moed en vervolgens werd ingezet op 
bijdragen uit de Rijswijkse samenleving. Met veelal kleinere bedragen (100 tot 
250 euro) groeide de pot langzaam. Gelukkig kwam de jaarlijkse mogelijkheid tot 
een aanvraag bij het ‘RABO Stimuleringsfonds’ in beeld en kon met 2000 euro de 
aanneemsom gedekt worden.
De opdracht werd verleend en toen 
begon het proces van (af)keuren van 
de monsters, opnieuw bakken en 
keuren van de kleuren. Vanwege de 
aanhoudend lage temperaturen werd 
pas in het late voorjaar van 2013 een 
steiger geplaatst en kon het werk 
beginnen.

Het resultaat mag er zijn en najaar 
2013 is de familie Van der Kooij 
officieel getuige van een schitterend 
gerestaureerd aanzicht van dit stukje 
Herenstraat. Dit geslaagde project 
smaakt naar meer en de HVR zal 
zeker in de toekomst werk blijven 
maken van dit soort projecten.
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Prentbriefkaart 1933. De sigarenwinkel van Van Riel op de hoek Haagweg en Heerenweg.
Collectie: Rijswijks Historisch Informatiecentrum
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Het Openbaar Badhuis te Rijswijk 
(1927 – 1976 – 1984)

Willem van der Ende

Op 24 december 1927 wordt het ‘Openbaar Badhuis’ op de hoek 
Bleekerslaan - Frederik Hendrikstraat officieel in gebruik genomen. 
Eindelijk, zal een aantal mensen hebben gedacht, want de realisering 

heeft heel wat voeten in aarde gehad. Al in 1913 namelijk leeft er binnen ‘Het 
Groene Kruis’ de gedachte in Rijswijk een badhuis te stichten. 
Bijna vijftig jaar later, op 1 december 1976 wordt het badhuis gesloten en 
na jaren van bakkeleien over een andere bestemming tussen het Buurtschap 
Oud-Rijswijk en de Gemeente wordt het inmiddels vervallen gebouw in 1984 
gesloopt.

Badhuis
In het liedje ‘De Aardappeleters’  zingt Paul van Vliet: ‘Wij zijn het volk van 
schoon en van fris.’ Dat is het beeld dat veel Nederlanders van zichzelf hebben, 
maar het strookt niet of nauwelijks met de werkelijkheid. Wassen en baden zijn 
in Nederland eigenlijk nooit vanzelfsprekend geweest en zeker niet iedere dag. 
Sterker nog, tot ver in de twintigste eeuw leefde in brede kring de opvatting dat 
veel wassen schadelijk was voor de gezondheid. Koos Kleinee, die van 1934 tot 
1953 in het badhuis als ‘badknecht’ werkte, vertelt in 1984: ‘Vóór de oorlog waren 
er mensen die dachten dat elke week in de kuip zeer ongezond was. Eens per jaar 
was genoeg, met de Kerst, want vuil houdt de griep van je lijf en al dat warme 
water maakte je poriën maar open’.1 Ook nu nog zijn er mensen die zich nooit 
wassen, maar zij worden toch wel als zonderlingen beschouwd. Dat een bad nemen 
ook aangenaam zou kunnen zijn, lag voor veel mensen ver achter de horizon of was 
iets exotisch. Dat deden oosterse sjeiks, emirs en hun haremdames.

Het moderne badhuis in West-Europa 
lijkt het product van enkele elkaar 
versterkende ontwikkelingen. De ene 
is de opvatting dat frisse lucht, wind 
en water, vooral zeewater, goed zijn 
voor de gezondheid. Aan het einde 
van de achttiende eeuw ontstond dat 
idee in Engeland en het waaide snel 
over naar het vasteland. De bekende 
Jacob Pronk, de man die met zijn pink 
(een bootje!) de zoon van stadhouder 
Willem V in 1813 door de branding 
naar het vasteland roeide, opende al in 
1818 in Scheveningen het eerste zeebad 
in Nederland.2 In het begin maakten 
uitsluitend mensen uit de hogere kringen Badkamertje in Pronks badhuis. Door het venster 

ziet men de zee. Uit: Het Vaderland 17-05-1931
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gebruik van deze baden.  Zij werden in een koets de zee ingereden, zodat niemand 
hen in badkleding kon zien of ze namen een koud of warm (zeewater)bad in een 
gebouw (een Kurhaus). Al snel werd het baden ongelooflijk populair. Het werd 
zelfs zo een succes dat  de gemeente Den Haag al in 1828 in Scheveningen een 
‘Stedelijk Badhuis’  opende.
Een andere ontwikkeling kwam vanuit de medische hoek. In de negentiende 
eeuw werd duidelijk dat besmettelijke ziekten als cholera, tyfus, difterie en de 
pest werden veroorzaakt  door bacteriën die welig konden tieren in en door de 
erbarmelijke omstandigheden, waarin een deel van de bevolking vooral in de steden 
moest leven. Mensen woonden op elkaar gepakt in kleine huisjes, donker, vaak 
vochtig, zonder stromend water en zonder riolering. Artsen zagen met lede ogen 
aan hoe er steeds epidemieën uitbraken en hoe er iedere keer weer mensen en 
vooral kinderen onnodig stierven. Door je regelmatig te wassen, het huis schoon te 
houden en goed te eten zou de kans op ziekten sterk kunnen verminderen. Minstens 
eenmaal per week een goede wasbeurt was wenselijk en daarvoor was een badhuis 
uitermate geschikt. 
De ‘sociale hygiëne’, een term die je nog maar zelden hoort, moest worden 
verbeterd.

Ook in Rijswijk, toch niet ‘de grote stad’,  was in de loop der tijd een gebied 
ontstaan met een wirwar van hofjes en voor- en achterhuisjes, waar vaak grote 
gezinnen dicht op elkaar woonden en met elkaar moesten leven: de Torenstraat, 
de Doelenstraat, de Tuinstraat, Kerkstraat et cetera. Vrijwel al deze huisjes 
zijn intussen verdwenen, want Oud-Rijswijk is in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw ‘gesaneerd’. Alleen in de Schoolstraat zijn enkele huisjes 
gerestaureerd. Voor- en achterhuis zijn samengevoegd, maar ook dan is de woon- 
en leefruimte naar huidige begrippen nog steeds erg klein.

Foto’s uit ‘In amper 25 jaar...’  (HVR 2009)
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De hygiënische situatie was navenant, dus niet goed. Veel huizen waren niet 
aangesloten op een riolering. Ze hadden een beerput. Zo herinneren - nog niet eens 
zo oude - Rijswijkers zich hoe Arie van der Horst (‘Arie de Kraai’)3 de beerput 
kwam leegscheppen. Ook heeft er jarenlang een tonnenwagen (de strontkar, ook 
wel Boldootwagen in de volksmond) door Rijswijk gereden die om de zoveel tijd 
de tonnetjes kwam omwisselen.  Water moest door veel bewoners nog lang – tot 
1913 – bij de pomp op het Kerkplein worden gehaald. Pas toen was er zo veel 
waterleidingnet in Rijswijk aangelegd dat B&W de pomp - met niet erg fris water 
- buiten werking konden stellen.4 Vuilnis werd her en der op vaalten gedumpt. 
Toen in 1899 Thomas Quanjer zich als huisarts in Rijswijk vestigde, schreef hij 
kort daarop een brief aan het gemeentebestuur waarin hij verzocht om maatregelen 
tegen de ratten, anders zou Rijswijk mogelijk weer geslagen worden door de pest.5

‘Het Groene Kruis’
In dit klimaat van verheffing van het volk - denk bijvoorbeeld ook aan de bouw  
van betere woningen (woningbouwverenigingen) en acties voor betere voeding 
(oprichting van huishoudscholen)  -  is het niet verwonderlijk dat de afdeling 
Rijswijk van Het Groene Kruis pleit voor een badhuis in Rijswijk. 
In een vergadering in oktober 1913 van deze kruisvereniging stelt J.M. van Es6, 
voor een commissie in te stellen die moet onderzoeken of een badhuis in Rijswijk 
reden van bestaan heeft en ‘…wel daarbij in welken vorm (kuipbaden, douches 
of bassin).’  Vanwege het al late uur stelt het bestuur voor daar in een volgende 
vergadering op terug te komen. Dat was geen dooddoener, want op 29 januari 1914 
is er een bijeenkomst in Kuys Witsenburg met als onderwerp ‘Besprekingen over 
het oprichten van een Badhuis’. Dr. Augustijn7, de voorzitter, brengt nog even 
in herinnering dat op een vorige vergadering de heer Van Es geopperd heeft een 
badhuis in Rijswijk te stichten. Intussen heeft het bestuur globaal de mogelijkheid 
onderzocht. Het is duidelijk dat de kas van Het Groene Kruis zo een plan niet kan 
dragen. Met andere woorden, er moeten andere geldmiddelen worden gezocht.  
Al snel komen de aanwezigen tot de 
conclusie dat er maar een commissie 
moet worden ingesteld, die met nadere 
voorstellen vooral met betrekking tot de 
financiering moet komen. Interessant is 
dat ds. Post wijst op de wolfabriek van 
de ‘Firma Krantz’ aan de Oude Singel 
in Leiden. Deze heeft een badhuis 
ingericht voor ‘hare werklieden’ en 
maakt daarbij gebruik van stoom uit 
de fabriek die via een leiding door 
de badhokjes wordt geleid. ‘Als men 
in deze gemeente nu ook eens nabij 
een groote fabriek kon bouwen, dan 
voorkwam men veel kosten voor de 
verwarming, wat al een heel ding 
is’,8 oppert hij. Hij heeft daarbij 
waarschijnlijk gedacht aan één van de 
grote fabrieken aan de Geestbrugkade. 

Het Volksbadhuis aan de Oude Singel 
in Leiden (2012)
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In de commissie worden gekozen J. Valkenburg, B. van der Heijden en J. van Es.  
G.D.J. Goudriaan9 wordt als reserve benoemd. Van deze commissie is niets meer 
vernomen. De reden zou wel eens kunnen zijn het uitbreken van de oorlog (1914-
1918), waardoor het probleem van financiering alleen maar veel en veel groter 
was geworden.   

Zo nu en dan duikt het badhuis weer op. Er is een ingezonden brief in de pers of 
bij de rondvraag in de gemeenteraad wordt er een opmerking gemaakt, meestal 
door Henri ter Hall of een SDAP-raadslid. Maar plotseling is de zaak-badhuis 
weer actueel, als in de gemeenteraadsvergadering van 14 november 1925 een motie 
wordt ingediend, waarin wordt gevraagd om bij het hoofdstuk ‘Volksgezondheid’ 
in de gemeentebegroting een bedrag op te nemen voor de bouw van een volks- en 
schoolbad.  Er zijn vier voorstemmers: prof. Andriessen (Vrijheidsbond), Henri ter 
Hall (Vrijheidsbond) en de sociaal-democraten Besier en De Vries.10 De overige 
leden inclusief B&W vinden een badhuis geen gemeentezaak. 

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
12

  l 
  H

et
 O

pe
nb

aa
r 

B
ad

hu
is

 te
 R

ijs
w

ijk
 (1

92
7 

– 
19

76
 –

 1
98

4)

‘….maar nu nog wat. Ik had het daar over een grote gemeente. Ze willen nu 
al een dames-gymnastiekvereeniging oprichten ook! En een badhuis! Wat 
blieft U? Wie durft er nu nog te zeggen dat we niet met onzen tijd mee gaan? 
In de vergadering van het ‘Groene Kruis’ op 22 Oct. is er al een en ander 
over gezegd, wat voor baden het zullen zijn. Om te beginnen zou men een 
badhuisje aan de Vliet kunnen zetten voor modderbaden.
Ik bied deze opmerking bij dezen gratis ter exploitatie aan de vereeniging 
‘Rijswijk Vooruit’.

(de vaste columnist P.v.H in de Rijswijksche Courant van 8 november 1913)

Adviezen  aan Sinterklaas

Sinterklaas ach luister even
Naar mijn waardenvolle raad,

Eer U vijf december weder
Hier in Rijswijk rijden gaat.

Schenk den Heer Besier, het Raadslid,
Een debater eerste klas,

Nieuwe stembanden, want waarlijk
Deze komen hem van pas!

(Imitatio Tollens in de Rijswijksche Courant van 4 december 1925, 
fragment)
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De afdeling van de SDAP besluit dan maar zelf te gaan proberen een vereniging 
op te richten. Ze wendt zich tot een aantal  Rijswijkse verenigingen en de respons 
is wonderwel groot en verrassend positief.

‘Vereeniging Openbaar Badhuis’
‘Onder auspiciën’ van de SDAP komen op 3 febru-
ari 1926 vertegenwoordigers van Rijswijkse vereni-
gingen (uiteindelijk negen en de oudercommissies 
van de drie openbare scholen A, B en C) bijeen om 
te kijken of er een vereniging ‘Volks- en Schoolbad’ 
kan worden opgericht. Ze besluiten om binnen acht 
dagen vertegenwoordigers naar een voorlopig co-
mité af te vaardigen. 
Veertien dagen later komt het voorlopig comité bij 
elkaar. Leden zijn: Mej. M.M. Plas voor ’t Nut, dr. 
P.F. Augustijn het Groene Kruis, C.H. Smulders 
R.-K. Volksbond, Chr. Montijn Patrimonium, J. 
Dekker St. Bonifacius, L. Beeuwkes Rijswijksche 
Zwemvereeniging, A.G. van Leeuwen Eerbied voor 
het Gezag, J.W. Oltmans Arbeidersbelang en C.J. 
van Zeil voor de Rijswijkse V.V.V. Er wordt een bestuur gevormd en ook besluit 
men een grote propagandabijeenkomst te organiseren. Enkele weken later is er al 
een vereniging: ‘De Vereeniging Openbaar Badhuis te Rijswijk (Z.H.) [die zich] 
ten doel stelt het oprichten en exploiteeren van één of meer badhuizen te Rijswijk 
(Z.H.).’ Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Pieter Frederik Augustijn (arts, 
particulier), secretaris Johan Willem Oltmans (koopman)11, penningmeester Johan 
Dekker (fabriekschef)12 en 2e secretaris-penningmeester C.H. Smulders.13

De propagandabijeenkomst wordt op dinsdag 23 maart 1926 in Hotel Leeuwendaal  
gehouden. Sprekers zijn dr. G.M. van de Wal, dr. C. van der Sluys 14 en de 
Inspecteur van de Volksgezondheid  W. van Boven.  Dr. Van de Wal, arts voor 
hydrotherapie, houdt een verhaal over de heilzame werking van de reiniging 
van het lichaam door de eeuwen heen. Hij besluit met de constatering: ‘Baden is 
noodzakelijk. Voor wie geen bad heeft, is dus gebruik van een badinrichting als wij 
hier spoedig wenschen, noodzakelijk’. Ook Van der Sluys en Van Boven pleiten 
vanzelfsprekend in hun verhalen voor een badhuis.

EEN BADHUIS TE RIJSWIJK
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P. M. is OUDE Pr, Mauritsschool
B. het ontworpen Badhuis

Pieter Frederik Augustijn
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Daarna laat de architect J.C. Speelman15 met lichtbeelden zien hoe ver hij 
is met zijn ontwerp. Het badhuis is gepland in de Ieplaan, vlak naast de oude 
Mauritsschool. Een stuk grond daar is al in voorkoop genomen. In het badhuis 
zullen 13 douches komen en zes kuipbaden en op de bovenverdieping is een 
conciërgewoning gedacht.
Voorzitter Augustijn memoreert op het einde van de bijeenkomst dat de sociaal-
democratische gemeenteraadsleden het badhuis in de raad ter sprake hadden 
gebracht. Het gemeentebestuur vond toen dat er gewacht moest worden op het 
particulier initiatief. Dat was er nu in de vorm van deze vereniging. Hij mag er 
dan ook van uit gaan, dacht hij, dat het gemeentebestuur dit plan in bescherming 
zou nemen. 

Na lang en moeizaam onderhandelen zijn B&W – die een badhuis nog steeds 
geen gemeentezaak vinden - bereid de bouw te financieren en de gemeenteraad 
voor te stellen een krediet van f 33.000,- ter beschikking te stellen, maar wel 
op voorwaarde dat de vereniging een waarborgsom van f 5.000,- stort. Verder 
zal de ‘Vereeniging Openbaar Badhuis’ een jaarlijkse subsidie in de exploitatie 
krijgen van maximaal f 2.500,-. Eventuele hogere exploitatietekorten zullen 
met de waarborgsom worden verrekend. Bovendien wordt afgesproken dat de 
politiek buiten de Badhuis-kwestie zal blijven door te bepalen dat het bestuur  zal 
moeten bestaan uit ‘leden der verschillende in de Gemeente bestaande partijen en 
richtingen’. 
Op 29 januari 1927 wordt dit voorstel in de gemeenteraad behandeld. Th. de Vries 
(SDAP) vindt de waarborgsom veel te hoog en vraagt verlaging naar f 2.500,-.
Henri ter Hall (VB) wil het bedrag zelfs verlagen tot f 1.000,-. De nogal snel op 
zijn teentjes getrapte wethouder Van Hellenberg Hubar (RKSP) besluit de discussie 
met de opmerking dat hij in het verhaal van De Vries ‘… niets [ziet ] dan een 
verregaande angstvalligheid om te erkennen dat B. en W. ooit iets goed doen.’16 
Het voorstel wordt overigens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Dan gebeurt er iets onverwachts. In de Officieele Rijswijksche Courant17  van 
vrijdag 11 februari 1927 verschijnt een artikel  met de kop ‘Een waardiger 
plaats voor het badhuis’. Om onduidelijke redenen is de koop van het terrein 
aan de Ieplaan niet doorgegaan. Een nieuwe plek is gevonden op een terrein aan 
de Bleekerslaan, bepaald niet op stand. De strekking van het artikel is dat het 
badhuis een betere locatie verdient. Daar zou het algemeen en het gemeentebelang 
beter mee zijn gediend. De architect H. Baarda18 heeft al een tijdje een schets in 
portefeuille waarop het badhuis aan de Lindelaan is gepland.  Inspiratie voor zijn 
ontwerp heeft hij opgedaan bij het Andreas Bonn-badhuis in Amsterdam dat aan 
een drukke weg ligt. B&W nemen dit plan serieus, want op maandag 21 februari 
gaan ze met enige ambtenaren de situatie bij de Lindelaan-Olmstraat eens goed 
bekijken.

De Vereeniging Openbaar Badhuis zit intussen met de vraag hoe f 5.000,- bij elkaar 
te krijgen. In de vergadering van 2 maart 1927 wordt besloten om 200 renteloze 
obligaties van f 25,- uit te geven. De twee meest betrokken artsen – Augustijn 
en Van der Sluys – hebben deze binnen een week verkocht, aan slechts veertig 
personen. Het pessimisme van De Vries dat het lang zou duren voor de vereniging 
die f 5.000,- bij elkaar zou hebben, wordt dus gelogenstraft.
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Augustijn meldt in deze vergadering dat B&W niet akkoord kunnen gaan met de 
locatie Lindelaan-Olmstraat. De Bleekerslaan blijft nu over en het  bestuur kan 
daar vrede mee hebben.
Op 4 april wordt een overeenkomst met de gemeente getekend en daarmee is ook 
de laatste hindernis genomen. Er wordt nu voor f 5.162,43 een bouwterrein gekocht 
met daarop loodsen en verder getimmerte, gelegen op de hoek van de Bleekerslaan 
en de Frederik Hendrikstraat. De verkoper is  Johannes H. Valk, aannemer, wonend 
Rozenstraat 18. De aanbesteding vindt plaats op 10 juni 1927. Het werk wordt 
gegund aan de laagste inschrijver de firma ‘Gebr. Bosch’ uit Delft en tien dagen 
later start deze aannemer al met het werk.
De eerste steenlegging is op 20 augustus. ‘Zaterdagmiddag had een kleine 
plechtigheid plaats in de anders zoo weinig gewichtige Bleekerslaan en Frederik 
Hendrikstraat. […] Het middelpunt van de belangstelling was ditmaal de jeugdige 
Henri Augustijn, die […] den eersten steen zou leggen voor ’t gebouw. Natuurlijk 
stelt zoo’n jongmensch zich voor dat hij de metselkalk mag mengen en meer 
kladderbaantjes -  maar het bepaalde zich in deze tot het minimale. De pap 
stond klaar en de steenen lagen klaar. ’n Hand om draaien – en met ’t gebouw is 
begonnen.’19 Dat niet iedereen blij is met deze eerste steenlegging blijkt als dr. C. 
van der Sluys vrijwel per omgaande bedankt als bestuurslid en dat ook aan de pers 
meldt. Het muisje zal nog een staartje hebben. 
Al een half jaar later is alles klaar en kan het gebouw worden geopend. Op 
27 december 1927 is het zo ver. Bij het pand verzamelen zich het bestuur, de 
burgemeester, de beide wethouders, de gemeentesecretaris, enkele raadsleden, 
artsen, hoofden der scholen, ambtenaren en veel leden van de vereniging en 
bovendien ‘...enkele dames van bestuursleden die zich hebben belast met het 
schenken van thee’. 

Schets van architect Baarda
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Dr. Augustijn houdt een openingstoespraak, waarin hij de (moeizame) totstand-
koming van het badhuis de revue laat passeren, hoewel het vanaf het najaar 
1925 eigenlijk heel snel is gegaan. ‘Op 24 [= 14] Nov. 1925 bracht de motie-
Besier in den Raad de noodzaak van een badhuis sterk naar voren. Hoewel 
deze motie niet werd aangenomen was het de afdeling der SDAP die het werk 
van hun lid voortzette. Spreker bracht hulde voor de betoonde energie.’ Zoals 
gebruikelijk bij dit soort openingen, dankt hij B&W, de raad en de hoofden van 
de gemeentebedrijven voor hun medewerking. Verder zet hij de architect, de 

Uit de collectie W. van der Ende
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aannemer, tegelzetter, elektricien et cetera in het zonnetje. Speciaal wendt hij zich 
tot Oltmans, die ‘met energie en volharding als secretaris de ziel was van alles’. 
Hij hoopt dat hij  dezelfde ijver als badmeester zal betonen. Hij roept tenslotte alle 
Rijswijkers op gebruik te maken van het badhuis of dit in ieder geval te steunen. 
Vervolgens geeft hij de sleutel van het badhuis aan de burgemeester. 
Burgemeester Pape brengt in herinnering dat al in 1917 door Henri ter Hall in de 
gemeenteraad was gesproken over een badhuis. Slim omzeilt hij de weerstanden 
die er tegen het badhuis zijn en waren, door te stellen dat er zo veel verenigingen 
en particulieren aandrongen op een badhuis dat B&W en de gemeenteraad alles 
in het werk hebben gesteld om een vorm te vinden om het sympathieke doel te 
doen verwezenlijken. Hij hoopt dat de initiatiefnemers  voldoening  zullen mogen 
hebben van hun werk en ‘later ook moge getuigen dat het tot stand brengen veel 
moeite gekost heeft, maar tenslotte ook het werk waard bleek.’ De burgemeester 
opent de toegangsdeur en de genodigden kunnen de instelling gaan bezichtigen.20

Op 2 januari 1928 gaat het badhuis voor het publiek open. Een stortbad (douche) 
kost 15 cent voor 20 minuten en een ligbad (of kuipbad) 30 cent.

Er is intussen aan intensieve ledenwerving gedaan, want in maart 1927 heeft de 
Vereeniging Openbaar Badhuis niet minder dan 737 leden. De hoogte van de 
contributie mogen de leden zelf bepalen, het minimum is echter 50 cent per jaar. 
Verreweg de meeste leden betalen deze 50 cent, maar er lijkt een soort afspraak dat 
de notabelen f 2,50 per jaar betalen: ds. Post, huisarts Augustijn, gemeenteraadslid 
mevrouw Barendrecht, notaris La Grappe Dominicus, vleeshandelaar en grossier 
Zwaan, loodgieter  en gemeenteraadslid In ’t Hout et cetera. De fabrikant A.J. 
Zegveld en mevrouw M. Forbes betalen f 5,- per jaar  en de boterhandelaar  W. 
Velgersdijk uit de Emmastraat zelfs f 25,-. Daarentegen betaalt  Henri ter Hall, die 
in de gemeenteraad toch sterk voor een badhuis had gepleit, maar een krenterige 
50 cent.

Bestuur, B&W, notabelen en andere uitgenodigden voor het net geopende badhuis.
In het midden dr. Augustijn. Opvallend is dat hij geen hoed draagt. Links van hem burgemeester J. 
Pape. De andere twee heren met wandelstok zijn de wethouders, links G. Whitlau en rechts J. van 
Hellenberg Hubar. De twee personen zonder geklede jas zijn zonder enige twijfel twee SDAP-ers.
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Een reisje naar Keulen, ruzie en ander ongemak
Zoals uit het toespraakje van dr. Augustijn  blijkt, is Oltmans per 15 november 
1927 tot de eerste badmeester benoemd. Dat betekent natuurlijk dat er een nieuwe 
secretaris moet komen. In de tussentijd is dr. G. Reddingius bereid gevonden in 
het bestuur te gaan  zitten. Op de jaarvergadering in maart 1928 is er een fikse 
ruzie tussen (vooral) dr. Augustijn en dr. Van der Sluys. De laatste heeft in de pers 
zijn ongenoegen uitgesproken over het handelen van Augustijn en Oltmans. Wat 
hem vooral dwars zit, is de eerste steenlegging en het reisje van de voorzitter en 
de secretaris naar Keulen. Over beide zaken is besloten in een bestuursvergadering 
waarin hij afwezig was en het bestuur heeft toen niet de moeite genomen hem 
op de hoogte te stellen. De eerste steenlegging door de zoon van Augustijn vindt 
hij ongepast. Dat had moeten gebeuren door iemand die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de vereniging. Hij vindt dat dr. Augustijn ten onrechte de schijn wekt 
een grote steun voor het badhuis te zijn geweest (!). 
Wat het reisje naar Keulen betreft, kan hij niet begrijpen dat twee niet-deskundigen 
(Augustijn en Oltmans) zich in Keulen moesten laten voorlichten over de te 
gebruiken steen en dat de vereniging dit reisje moest betalen. Hij zal alles doen 
om het badhuis te laten slagen en ook als schoolarts zal hij het gebruik door 
kinderen helpen bevorderen, maar hij wil niet in dit bestuur zitten en daarom heeft 
hij bedankt.
Augustijn en Oltmans verdedigen zich uitgebreid. Vooral  Oltmans is fel en betoogt 
dat het reisje weliswaar f 100,- heeft gekost maar bij de aanschaf van de stenen 
ongeveer f 700,- heeft opgeleverd. Op deze bewering reageert de bouwkundige 
Schuilwerve21 met op te merken dat hij zich bij gelijke kwaliteit een voordeel 
van f 700,- niet kan voorstellen. Na nog enkele sprekers dient Henri ter Hall een 
motie in om de ruzie te beëindigen. Deze motie wordt aangenomen, maar ‘Tot 
een overeenstemming kwamen echter de h.h. Dr. A. en Dr. v.d.S. niet, ingevolge 
beweerde persoonlijke aantijgingen.’22

Ook de bestuursverkiezingen, het volgende agendapunt, leveren uitgebreide 
discussies op. Aan SDAP-zijde vindt men dat de functie van secretaris hen toekomt, 
omdat Oltmans SDAP-lid is. Dat vindt de meerderheid niet, maar men is wel 
bereid het bestuur met twee leden uit te breiden. De sociaal-democraten vinden 
dat weer niet interessant, omdat zij in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd 
willen zijn. Als de vergadering wordt verdaagd vanwege het late tijdstip ziet het 
bestuur er als volgt uit: dr. G. Reddingius voorzitter, J. Eshuis secretaris, J. Dekker 
penningmeester, dr. P. Augustijn tweede voorzitter en mevrouw A.M. Lans-Visser 
lid.  Dit bestuur is geen lang leven beschoren. De onderwijzer Eshuis vertrekt al 
snel naar Jutfaas en mevrouw Lans blijkt onreglementair te zijn verkozen.23

Een paar maanden later hebben de sociaal-democraten en de vrijzinnig-democraten 
zich kennelijk bedacht. Op 18 juni 1928 komt er een brief waarin een aantal leden 
verzoekt het bestuur uit te breiden om zo alle richtingen in het bestuur zichtbaar te 
laten zijn. Zij stellen daarom als bestuursleden voor de sociaal-democraat J.S. de 
Beer (Tulpstraat 64) en de vrijzinnig-democraat P.H. Schuilwerve uit de Kerklaan. 
Het bestuur bestaat sindsdien uit zeven personen. Een paar jaar later merkt Ter 
Hall niet ten onrechte op dat er van de afspraak dat de politiek zich niet met het 
badhuis zou bemoeien weinig is terecht gekomen. Het bestuur bestaat in 1931 uit 
een liberaal, twee SDAP-ers, een gereformeerde (Anti-Revolutionair), een rooms- 
katholiek, een hervormde (Christelijk Historisch) en een Vrijzinnig Democraat. 
‘Hoe geschiedt nu de vervulling van een vacature? Het Badhuisbestuur stelt zich in 
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verbinding met de besturen der politieke partijen. Deze wijzen hun candidaten aan 
(… ). Door deze bepaling is het niet wel mogelijk om de meest geschikte personen 
in het bestuur te benoemen, als zij niet verpolitiekt zijn’.24

Er zijn dus op bestuurlijk vlak problemen genoeg en dan blijkt ook nog het 
gemeentebestuur ontstemd. Zonder B&W tijdig op de hoogte te stellen zijn de 
bouwkosten met bijna f 5.000,- overschreden. B&W hebben de eindafrekening 
gecontroleerd, maar kunnen geen posten vinden die tot verlaging zullen leiden. Dat 
betekent dat de gemeenteraad gevraagd zal worden het bouwkrediet te verhogen tot 
f 38.000,- . Bovendien blijkt nu al, in juli 1928, dat de exploitatie over 1928 nadelig 
zal uitvallen. B&W stellen daarom een extra subsidie voor van f 350,-, maar er 
moet met het bestuur ‘…verder worden beraadslaagd over het geen nog zal zijn 
te doen ter verkrijging eener sluitende exploitatie voor volgende jaren’. De relatie 
tussen het bestuur van het badhuis en B&W is vanaf het begin niet hartelijk. Men 
wantrouwt elkaar. B&W hebben jaar in jaar uit problemen met de begroting van 
het badhuis.  Het bestuur vindt dat het, als vereniging,  als particulier initiatief, een 
eigen beleid kan en mag voeren. In die zin vallen B&W en de meerderheid in de 
gemeenteraad een beetje in hun eigen mes.

C. van der Sluys, schoolarts. Portret uit Sociëteit Amicitia
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Het badhuis in bedrijf
Ondanks al deze strubbelingen lijkt het badhuis de eerste jaren wel  te functioneren, 
maar het houdt niet over. De toeloop valt tegen, ondanks positieve stukjes in 
de Rijswijksche Courant. Zo begint een krantenstukje: ‘Dat ons badhuis een 
modelinrichting is en daardoor in zijn korte bestaan reeds tot ver buiten onze 
dorpsgrenzen bekend geworden is, blijkt wel uit de vele bezoeken, die aan onze 
Rijswijksche inrichting gebracht worden door commissies of autoriteiten uit 
plaatsen waar men voornemens is een badhuis op te richten (…)’.25 Het blijkt 
dan te gaan om Appingedam, Almelo en Overschie. Iedere maand wordt ook 
gepubliceerd hoeveel mannen en vrouwen het badhuis hebben bezocht. Inderdaad, 
iedere maand meer.  ‘Het gaat met ons Badhuis dus hoe langer hoe beter’, meldt 
het bestuur in zijn terugblik op het jaar 1929.26

Dit moge zo zijn, maar als Oltmans een brief schrijft waarin hij per (uiterlijk) 
1 april 1930 ontslag neemt, ontstaat er weer reuring. Op de advertentie voor een 
nieuwe badmeester komen tientallen brieven en briefjes binnen. Ook één van een 
zekere M. Brederode jr. uit de Kerklaan. Inderdaad, de latere wethouder en ook 
jarenlang lid van het badhuisbestuur. Dat zal hij toen toch niet hebben kunnen 
denken! Hij wordt het overigens niet. Het bestuur benoemt J. Troost27, geen SDAP-
lid en daarmee verdwijnt weer een beetje invloed van de sociaal-democraten op 
het badhuis, toch een beetje hun kindje. Het levert weer boze (ingezonden) brieven 
en artikeltjes op.
Per 1 januari 1932 krijgt de badmeester een loonsverhoging van f 29,- naar f 32,50 
in de week. B&W zijn daar boos over. De begroting 1933 wordt zelfs door B&W 
terug gestuurd. Er moet bezuinigd worden. Het bestuur doet dat, maar besluit ook 
de badmeester een hulp te geven. Er wordt een badknecht aangesteld voor f 10,- in 
de week. Het zal geen volledige baan zijn geweest. De eerste badknecht is Koos 
Kleinee, de zoon van de werkster Antje Griffijn. Om hem te kunnen betalen wordt 
het loon van Antje verlaagd van f 7,10 in de week naar f 5,-. B&W zijn niet blij 
met deze  personeelsuitbreiding en gaan niet akkoord. Het bestuur antwoordt dat de 
badmeester het veel te druk heeft – hij werkt thans  ‘geheel op zijn zenuwen’ – en 
bovendien als hij ziek wordt, is er geen vervanging. 

Uit: Adresboek der Gemeente Rijswijk Z-H, 1935-1936
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Ter verdediging van B&W moet wel opgemerkt worden dat het moeilijke 
tijden zijn. De economische crisis hakt er op gemeentelijk niveau keihard in. 
Er is sprake van loonsverlaging van de ambtenaren en andere onsympathieke 
maatregelen. Dat het bestuur van het badhuis dat (natuurlijk) ook wel beseft, 
blijkt uit de jaarverslagen van de secretaris. Zo begint het jaarverslag over 1933: 
‘De economische ontwrichting der geheele Maatschappij, die de wereld op al 
haar grondvesten doet wankelen, heeft ook niet nagelaten op ons Badhuis zijn 
stempel te zetten. Ieder moet momenteel al zijn krachten inspannen en alle energie 
aanwenden, die in hem zit om te trachten zijn schip door de gevaarlijke branding 
heen met omzeiling van alle gevaarlijke rotsen en klippen binnen de veilige haven 

Rijswijk 25-2-‘30

Geacht Bestuur,
Naar aanleiding van Uw oproep betreffende sollicitanten voor de betrekking 
van Badmeester in ’t Laakkwartier [een wijkkrantje] van Vrijdag 21 
Februari j.l. ben ik zoo vrij naar deze betrekking mede te solliciteren.
Wat betreft Uw vragen van leeftijd en vorige betrekking, kan ik U mede 
deelen dat ik 23 jaar oud ben, en loodgieter van beroep. Dus tevens goed op 
de hoogte  ben, wat betreft de sanitaire aangelegenheden daar ik jarenlang 
bij den Heer Joh. In ’t Hout als loodgieter werkzaam ben geweest.
Doch momenteel bij Wessel Wilgekade 11B als loodgieter werkzaam ben.
Gaarne een gunstige uitslag tegemoet ziende, teeken ik, Hoogachtend
M. Brederode Jr.
Kerklaan 80 
Rijswijk (ZH)

Het Badhuis in 1927
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te loodsen. Het behoeft dus geen nader betoog dat het Bestuur onzer Vereeniging 
ook alle hens aan dek heeft om het mooie schip, ons Badhuis, door deze onstuimige 
branding heen in veilige haven te brengen.’ 

Over de begroting 1934 zijn B&W ook al niet tevreden. Ze melden zelfs op welke 
posten  er bezuinigd moet worden: het watergebruik moet van f 275,- naar f 250,-,
het brandstofgebruik is veel te hoog, de zeep mag niet meer gratis worden 
verstrekt en tenslotte zijn ze niet bereid een voorstel voor het sluitend maken van 
de begroting ad f 236,- aan de raad voor te leggen. Het bestuur gaat dit te ver. In 
een brief op poten (d.d. 28 november 1933) verwijt het bestuur tegenwerking door 
B&W, het naar beneden halen van het badhuis, ‘loonbeknibbelen’ en het afpingelen 
van geld van het badhuis. B&W eisen bijna per omgaande excuses. Klaarblijkelijk 
komen die er niet, want op 22 januari 1934 sturen B&W een brief, waarin staat dat 
nu het bestuur van het badhuis weigert excuses aan te bieden, B&W niet bereid 
zijn de begroting voor 1934 goed te keuren. Zo gaat dat nog  even door, maar op 6 
maart 1934 schrijven B&W een briefje dat er op neer komt dat zij dan wel de wijste 
zullen zijn en de begroting alsnog hebben goedgekeurd (een beetje kinderachtig). 
Dat kan niet lang goed gaan, zo. En inderdaad, de begroting voor 1936 geeft weer 
grote problemen.  B&W eisen nu een loonsverlaging van 20% voor de badmeester 
en 10% van de badknecht. En als het bestuur dat niet wil dan moet de badknecht 
ontslagen worden. Het bestuur vindt dit absurd. De badmeester zou dan nog minder 
verdienen dan een straatveger. Het bestuur kan zo niet langer werken en stelt op 4 
november 1935 zijn mandaat ter beschikking en daarmee was 1935 ‘Wederom een 
jaar vol kommer, vol zorg en economische donkerheid, wederom een jaar ook van 
strijd tegen de tijdgeest’.
B&W maken nu gebruik van artikel 6 sub j van de overeenkomst van 4 april 
1926. Dit artikel geeft de mogelijkheid in te grijpen door een soort ‘commissaris’ 
of waarnemer in het bestuur te benoemen en daarmee het bestuur onder 

Links: Koos Kleinee en zijn moeder Antje Griffijn. Rechts mevr. Troost en juffrouw Alemans. 
Circa 1935
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curatele te stellen. Op 29 januari 1936 komt J. Meijer Drees voor eerst in de 
bestuursvergadering. Hij is ‘commies 1e klasse ter gemeente-secretarie’ en chef 
Financiën op het gemeentehuis. Uiteindelijk wordt er een compromis gevonden: 
de badmeester gaat f 3,50 per week minder verdienen en de badknecht f 1, -.
Eigenlijk is het dieptepunt van de economische crisis dan voorbij. De economie 
kruipt weer langzaam uit het dal. Het gaat ook iets beter met het badhuis. Een 
bewijs daarvoor is dat in 1938 er genoeg geld is om voor het eerst tien obligaties 
uit te loten.
Er mogen dan steeds problemen zijn op bestuurlijk niveau, het badhuis zelf wordt 
steeds beter bezocht. Vooral op vrijdag en zaterdag kon het volgens Koos Kleinee 
druk zijn, iedereen wilde schoon het weekend in. Dan moest hij, naar eigen zeggen, 
streng zijn op de tijd. Als het wijzertje op de deur het aangaf, klopte hij op de deur. 
Eén keer kreeg hij geen reactie. Een danseres uit de revue van Henri ter Hall was in 
een kuipbad onwel geworden. Koos heeft de naakte dame toen gered, waar hij vaak  
goedmoedig mee werd geplaagd. Soms kwam de Sociale Dienst met een klantje, 
die dan ‘geweekt’ moest worden. De kleren gingen de oven in en gereinigd en dan 
werd zo iemand weer in het nieuw gestoken.28

Oorlogsjaren
De oorlog brengt het badhuis een aantal specifieke problemen. Het gebouw met zijn 
vele ramen is niet goed te verduisteren. Het lukt badmeester Troost wel, maar er 
ontstaan door de slechte ontluchting condens- en vochtwerking. ‘Gelukkig’, meldt 
de voorzitter al in 1940, ‘zijn er geen problemen met de aanschaf van kolen’. Neen, 
de grootste moeilijkheid is zeep. Badzeep wordt niet meer verstrekt. De baders 
moeten voortaan hun eigen zeep meenemen.
In 1941 zijn er nog steeds problemen met de verduistering. Daarom besluit het 
bestuur ’s avonds eerder te sluiten. Als het donker wordt, stopt het badhuis. Ook 
de aanschaf van kolen geeft problemen. Na uitgebreide onderhandelingen met 
de ‘Brandstofcommissie’ lukt het echter voldoende kolen te krijgen. Toch besluit 
het bestuur om het aantal kuipbaden, die immers veel energie vragen, drastisch 
te beperken. In contrast met deze zorgen neemt het aantal baders enorm toe. In 
1941 worden 26.977 baden genomen, een record. De trend zet zich de volgende 
jaren voort. Dan worden er respectievelijk 33.387 en 37.412 baden genoteerd. De 
oorzaak zal zijn dat gas en electriciteit op de bon zijn, waardoor het goedkoper 
is naar het badhuis te gaan dan thuis water op te warmen voor in de teil.  Het 
badhuis draait in de oorlog, ondanks dat er nog maar ongeveer f 50,- per jaar aan 
contributies binnenkomt, zeer rendabel en deze jaren worden dan ook afgesloten 
met batige saldi. Om aan de toenemende vraag te voldoen worden in 1942 zelfs 
twee kuipbaden omgebouwd tot douchecellen. Ook wil het bestuur twee oude 

Uit: Amsterdamsch Effectenblad 26 juni 1941



l28l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
13

  l 
  H

et
 O

pe
nb

aa
r 

B
ad

hu
is

 te
 R

ijs
w

ijk
 (1

92
7 

– 
19

76
 –

 1
98

4)

boilers vervangen, maar daar steekt het ‘Rijksbureau voor IJzer en Staal’ een stokje 
voor. Er komt geen toestemming. De vervanging van deze boilers zou trouwens 
een langdurige zaak worden. Ook na de oorlog komt er vanwege de schaarste geen 
toestemming en pas in 1948 kunnen de boilers worden vervangen.
In 1943 blijkt Koos Kleinee, de badknecht, voor de Arbeitseinsatz in Duitsland 
te zijn. De jongste zoon van Troost springt nu ook in als het druk is. Echt grote 
problemen zijn er eigenlijk pas in 1944. De kolen zijn van slechte kwaliteit en 
‘Een andere moeilijkheid was [volgens het jaarverslag] de volgende: in Mei, Juni 
en Juli kwamen alhier gestationeerde Duitsche militairen in groepsverband baden. 
De inrichting moest dan voor publiek gesloten zijn. Soms kwamen de soldaten niet 
opdagen of uren later’. Maar dan zijn er wel schaarse kolen verbruikt. In september 
1944 wordt er beslag gelegd op de kolenvoorraad, zodat het badhuis moet sluiten. 
Het bestuur protesteert en het lukt om een bescheiden portie van 30 hectoliter 
cokes per maand los te krijgen. Het badhuis mag nog twee dagen per week open. 
De voorzitter maakt zich zorgen. Hij vindt dat de kolen beter gespaard kunnen 
worden voor het Noodziekenhuis aan de Steenlaan en de Ontsmettingsinrichting 
(het badhuis zelf), maar hij krijgt geen steun van de andere bestuursleden. Hoe lang 
het badhuis nog open is gebleven, is niet duidelijk, maar het eerste half jaar van 
1945 is het badhuis dicht vanwege gebrek aan kolen.

Vereniging wordt stichting
Ook al is de oorlog voorbij, voor het badhuis is het meteen (weer) crisis. De 
administrateur A.J. de Marie zegt dat hij nu echt per 1 januari 1946 weg gaat.  
Hij had destijds al gezegd dat hij er mee op wilde houden, maar bereid was te 
proberen het badhuis door de oorlog heen te loodsen, maar nu is het toch zo 
ver. Bovendien willen B&W van de vereniging af en het badhuis liever in een 
stichting onderbrengen, zodat ze meer grip op het reilen en zeilen hebben. Ook 
het bestuur ziet het niet meer zitten en besluit op 23 mei 1946 de Vereeniging 
Openbaar Badhuis, die op sterven na dood is - op sommige jaarvergaderingen komt 
geen enkel lid opdagen -  te ontbinden. De opheffingsvergadering zal op 18 juli 
plaatsvinden en bij onvoldoende quorum zal er op 19 juli een tweede vergadering 
zijn. En zo gebeurt. De oude bestuursleden laten nog wel aan B&W weten dat zij 
niet geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie bij de nieuwe stichting.
Per 18 juni 1947 - erg snel gaat het allemaal niet - is er een nieuw stichtingsbestuur 
dat door B&W is benoemd. Het bestaat uit: P. Stempels, voorzitter, P. Kolff, 
secretaris, M. Brederode, P. Niks, arts, en mevr. J.M. Verlaan-Boode. De Marie is 
bereid gevonden om tegen een vergoeding van f 600,- per jaar als administrateur 
aan te blijven.
Het nieuwe bestuur heeft drie prioriteiten: het snel vervangen van de boilers, 
uitbreiding met acht douches en het verhogen van de lonen, want die zijn wel wat 
aan de lage kant. De boilers, al in 1942 was er contact geweest met Machinefabriek 
Reineveld, mogen – vanwege materiaalgebrek – pas in 1948 worden vervangen. 
Voor de uitbreiding van het aantal douches moet het achterliggende pakhuis van 
D.W. van der Horst worden gekocht. Dat levert een fel debat op, maar uiteindelijk 
gaat de gemeenteraad akkoord. Architect Meijer maakt een tekening voor de 
uitbreiding. Bij een schouw door bestuur en architect wordt geconstateerd dat de 
kop van het oude gebouw ten gevolge van waterdamp is aangetast en er niet fraai 
uitziet. Er wordt daarom besloten naast de uitbreiding daar ook wat aan te doen. 
De ingebruikneming van de uitbreiding vindt plaats op 3 juli 1951. Er zijn nu 23 
douchecellen en twee badcellen.
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Op 30 juni 1950 overlijdt totaal onverwacht de administrateur De Marie, nog 
geen vijftig jaar oud. Terugkijkend kan men stellen dat hij samen met badmeester 
Troost die het uitvoerende werk deed, het badhuis in de oorlog overeind heeft 
gehouden. Een onaangename verrassing is wel dat er een kastekort van ruim 
f 800,- blijkt te zijn. Het wordt met de weduwe geregeld. De beoogde opvolger 
H.B. Jager trekt zich terug, omdat hij voor de Partij van de Arbeid raadslid is 
geworden. B&W benoemen daarop per 16 oktober 1950 J. (Jan) Bremer (de latere 
gemeentesecretaris) tot nieuwe administrateur. 

Badmeester Troost viert op 12 april 1955 zijn vijfentwintigjarig jubileum. 
Als cadeau wil hij graag een radio. Eén van de bestuursleden heeft nog een 
tweedehands. Hij neemt deze ook mee naar een vergadering, maar de overige 
bestuursleden zien daar toch maar vanaf. Er komt een nieuw toestel. Als Troost 
65 jaar is geworden, blijkt zijn ouderdomsuitkering  f 26,- per week te bedragen. 
Dat vindt de voorzitter wel wat triest en hij stelt voor dit te verhogen tot f 50,-.  
Bremer zal dat eens nader bekijken. Op 15 november 1957 gaat Troost ook feitelijk 
met pensioen. Hij ontvangt  een pensioen van f 1.340,- per jaar. Bremer heeft 
het uitgerekend ‘…als ware hij in een pensioengerechte dienst geweest’. Of de 
voorzitter dat nog steeds triest vindt, vermelden de notulen niet.
De nieuwe badmeester is Haas, die werkt in de machinekamer van het 
Gemeentelijk Ziekenhuis in Den Haag. Hij zal blijven tot 1 januari 1964. Haas 
lijkt geen gemakkelijke man. Hij verslijt in  een kleine acht jaar vier badknechten 
en in 1962 wordt er ook in het bestuur over hem geklaagd: hij valt erg tegen. 
Dan komt het echtpaar H. (Henk) en Th. (Door) Gout-Steegers. Zij zullen 
samen het badhuis gaan bestieren tot 16 maart 1968. Ze vragen ontslag omdat 
ze gaan emigreren naar Nieuw-Zeeland.  De broer van Gout is daar een garage 

Koos Kleinee met echtgenote Olga Isidorowna Grin en kinderen
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begonnen en deze is zo succesvol dat 
hij  Henk heeft gevraagd hem te komen 
helpen. Gout heeft een aangetrouwd 
familielid dat wel interesse heeft in 
de baan van badmeester. Zo komt 
de laatste badmeester in beeld: Bert 
Bekker. Hij werkt bij de Liftenfabriek 
Pieterse en hij woont met zijn gezin 
op het Cromvlietplein. Bekker wordt 
ingeschaald als ware hij ‘klerk’ bij de 
gemeente Rijswijk. Samen met vrouw 
Inge en kinderen verhuist hij ook naar 
de dienstwoning aan de Bleekerslaan.  

Het bestuur vergadert vanaf de begin-
jaren zestig maar één, maximaal twee 
keer per jaar. Bremer regelt de gang van 
zaken en de wethouders en de medische 
adviseur vinden het wel goed. In 1968 
worden de tarieven verhoogd: douche 
van 35 naar 50 cent en kuipbad van 70 
cent naar 1 gulden. Tussen 1968 en 1973 vergadert het bestuur zelfs helemaal 
niet. Dan worden in één vergadering op 8 november 1973 de begrotingen en 
rekeningen over de jaren 1968-1972 vastgesteld (en dat door een bestuur waarin 
twee wethouders en de gemeentesecretaris zitten!). 
In deze vergadering is ook een nota over het voortbestaan van het badhuis aan de 
orde. Lange tijd was het normaal om met een tas vol schone kleren naar het badhuis 
te gaan, maar nu is het bezoek sterk teruggelopen. Alle nieuwbouwwoningen 
hebben een douche of lavet. En in de oude wijken zijn er ijverige knutselaars 
en doe-het-zelvers die in een kast of de keuken een douche installeren. Waren er 
in 1964 nog 47.065 baden, nu nog maar 11.036. Dat betekent dat de gemeente 
Rijswijk f 3,30 per douche bijlegt. Dat kan de gemeente niet langer verantwoorden. 
Wethouder Kortink merkt op dat er mensen zijn die plannen hebben om het badhuis 
om te bouwen tot een theater. Wethouder Van der Burg wil het badhuis niet sluiten 
voor er een nieuwe bestemming is. En trouwens, ook de Bekkers moeten nog 
ergens worden ondergebracht.
Op de volgende bestuursvergadering in februari 1974 is het voorstel aan de orde 
om gebouw en inventaris  om niet aan de gemeente over te dragen. Dan kan 
de gemeente zelf beslissen wat ze moet doen nu in de gemeenteraad de motie-
Brandsen is aangenomen, die aan het badhuis een sociale bestemming wil geven.
Op de daaropvolgende – en allerlaatste – bestuursvergadering, 29 oktober 1976, is 
het enige agendapunt de feitelijke overdracht aan de gemeente. De  boekwaarde is 
nog f 15.363,15. Bekker heeft een functie gekregen als conciërge bij het Museum. 
Er zijn nu minder dan honderd bezoekers per week en al het werk wordt gedaan 
door ‘vrouw Bekker’. De pensioeninhoudingen worden in één keer uitbetaald en 
de huur van de woning wordt vastgesteld op f 200,-. Kortink sluit deze laatste 
vergadering met de constatering dat het een historisch moment is.
Op 1 december 1976 gaat het badhuis dicht. Inge Bekker vertelt: ‘Het was eigenlijk 
nooit een gewoon badhuis, waar je formeel je kaartje kocht en dan onder de douche 
ging. De vaste klanten bleven nooit voor het loketje staan, maar kwamen gezellig 

Het echtpaar Bekker. Foto: Max Koot
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in het kantoortje een praatje maken. Vaak hebben we gelachen als er iemand in 
bad in slaap was gevallen. Door met een tennisbal  te gooien werd de klant weer 
wakker gemaakt’.29

 
Wel of niet een buurthuis
Al in 1972/1973 zijn er dus plannen om het badhuis (ooit) te verbouwen tot een 
theatertje. Jaap van Zijderveld heeft een maquette gemaakt en die aan wethouder 
Van der Burg aangeboden. Een voorbeeld was gevonden in Amsterdam, waar een 
badhuis was omgebouwd tot het ‘Badhuistheater Amsterdam’. Er wordt op twee 
fronten actie gevoerd. In de gemeenteraad dient Jan Brandsen (PSP), ongetwijfeld 
in overleg met het Buurtschap, een motie in waarin wordt gevraagd het badhuis niet 
te slopen, maar het een sociale of sociaal-culturele bestemming te geven. Daarbij 
kan gedacht worden aan een spreekuur van gemeentewerken over renovatie van 
huizen en winkels, cursussen door het ‘Gemeentelijk Energie Bedrijf’ (GEB) 
over elektriciteit, de gemeentelijke voorlichting, de wijkagent, de filmclub en 
jeugdactiviteiten in de kelder, kortom een ontmoetingspunt van alle buurtbewoners. 
De motie wordt unaniem aangenomen.
Er ontstaat druk overleg tussen het Buurtschap Oud-Rijswijk en de gemeente. 
De sfeer is positief. In augustus 1976 melden B&W zelfs dat ze van plan zijn 
het badhuis ter beschikking van het Buurtschap te stellen en dat er nu naar de 
diverse mogelijkheden wordt gekeken. De andere geïnteresseerde, het NIVON,30) 
is afgehaakt, omdat de ruimte te klein is. De woordvoerder van het Buurtschap, 
Jaap van Zijderveld, toont zich na ruim vier jaar onderhandelen toch tevreden.
Al snel lijkt echter de steun voor de plannen weg te ebben. Dat het Buurtschap met 
betaalde beroepskrachten wil werken en niet alleen met vrijwilligers, valt verkeerd 
bij het CDA en de VVD bij monde van mevrouw Tegelaar en dokter Hoogslag, die 
het Buurtschap toch al een linkse club vinden. Zij wijzen ook een culturele functie 
voor het badhuis af vanwege de concurrentie voor Pax Intrantibus en de Kleine 
Schouwburg. 

Het dichtgetimmerde badhuis circa 1983
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B&W zoeken een uitweg. Er is immers een motie aangenomen die ze moeten 
uitvoeren. Ze laten een aantal proefballonnetjes op. Ze willen twee pakhuizen in de 
Kerklaan tegenover de Nobelaerstraat slopen en daar een nieuw buurthuis bouwen. 
Dit plan kan bij verschillende partijen geen genade vinden. 
De stalling van de brandweerauto’s in de Kerkstraat ombouwen tot buurthuis, lijkt 
aanvankelijk nog niet zo gek. Maar als de Brandweer dan een nieuwe overkapte 
stalling eist op het binnenterrein van het GEB, verdwijnt ook dit plan in de la. 
Dan melden B&W in het najaar 1977 dat ze een nieuw plan hebben. Het badhuis 
wordt gesloopt en er komt een nieuw gebouw dat qua uiterlijk lijkt op het oude, met 
een zaal voor maximaal 160 personen. De kosten worden geraamd op ongeveer 5 
ton. Daarmee komt er een einde aan een vijfjarige strijd, denken B&W en ook de 
pers. Maar het voorstel haalt de gemeenteraad niet eens.
De zaak-badhuis wordt langzamerhand een kwestie-badhuis. Op vragen 
antwoorden B&W in april 1978 dat zij voor sloop zijn. De Dienst Openbare 
Werken heeft uitgerekend dat een verbouwing minimaal 3 ton kost, maar dat het 
weggegooid geld is  Het gebouw is gewoon te slecht. B&W willen nu op de plaats 
van het badhuis een nieuwe garage bouwen voor de auto’s van het GEB. Kosten 
7 ton. Dat valt verkeerd in de gemeenteraad. Hokke (PvdA) krijgt de meerderheid 
van de raadsleden mee en ook dit plan sneuvelt. Mevrouw Tegelaar en Hoogslag 
melden nog wel dat zij zo zachtjesaan ook niets meer zien in een wijkcentrum! Het 
Buurtschap doet een tegenzet. Architect Van Leeuwen en aannemer Van der Spek 
hebben geconstateerd dat de fundamenten nog prima zijn. Zij komen met een plan 
dat minder dan 4 ton zal kosten. Ook dit plan haalt het niet.

De familie Bekker is verhuisd, het pand staat leeg en verkrot en de sfeer tussen 
het Buurtschap en de gemeente verslechtert. Dat wordt er niet beter op als in 1979 
ook nog de woning boven het badhuis wordt gekraakt. Intussen is Henk Zeevalking 
burgemeester geworden en ondanks waarschuwingen, maar hij is niet bang, ook 
Buurtschapsmeester. In het voorjaar van 1980 meldt hij aan het Buurtschap dat er 
nu een notitie is met vijf alternatieven:

Toen Bert Bekker badmeester werd, kwam op een merkwaardige manier het badhuis 
weer ‘in de familie’:   

Johannes Dirk Kleinee (1886)     X       Antje Griffijn (1885)
                                                                           
                                                                           
Jacoba Johanna Kleinee (1907)           Jacobus Johannes (Koos) Kleinee  (1910-1991)
                     X                                                                            X
        Carl Pieter Bekker (1905)                                Olga Isidorowna Grin
                                       
              Bert Bekker   X   Inge Louran
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1 Een vestzaktheater met 70 à 80 stoelen. Kosten ruim 9 ton;
2 Vijf wooneenheden en een vergaderfaciliteit. Kosten 3,5 ton voor de   

wooneenheden en f 95.000,- voor de vergaderzaal. De 3,5 ton kunnen wellicht 
door verkoop terugverdiend worden;

3 Zeven woningen en een klein zaaltje. Kosten f 730.000,-. Als de woningen 
niet door de gemeente betaald hoeven te worden, worden de kosten 
aanzienlijk lager;

4 Alleen woningen. Kosten voor de gemeente nihil, als de woningen worden 
gebouwd door een projectontwikkelaar of door een woningbouwcorporatie;

5 Buurthuis plus een vestzaktheater plus een beheerderswoning. 
 Kosten f 815.000,-.31

De kritiek is dat de cijfers heel moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Voor 
iedereen is het echter wel duidelijk dat B&W aansturen op sloop en eigenlijk 
kiezen voor variant 4, wat uiteindelijk ook gebeurt. 
Maar eerst krijgt architect Vermeulen nog in 1981 de opdracht om de variant 
woningen met een vergaderruimte uit te werken. Hij komt een heel eind. Zijn 
plan gaat de inspraakronde in en wordt naar aanleiding van de opmerkingen van 
de bewoners aangepast, maar dan besluiten B&W tamelijk onverwacht met hele 
project niet meer verder te gaan. De eerst verantwoordelijke wethouder, mevrouw 
Tegelaar, zegt dat ‘het probleem’ vóór de nieuwe verkiezingen van tafel moet. De 
drie grote partijen, VVD, CDA en PvdA, zijn het daar, al dan niet con amore, mee 
eens.
In 1984 gaat het badhuis dat zoveel jaren de Rijswijkse (dorps)politiek heeft bezig 
gehouden tegen de vlakte. De woordvoerder van het Buurtschap had al eerder 
geconstateerd:’Het doek valt over tien jaar toezeggingen, studies en plannen’.32

Koos Kleinee op de resten van het badhuis
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Noten.
1 Groot Rijswijk 16-2-1984. 
2 Dit is een romantische versie. De werkelijkheid wordt beter weergegeven in het boek 

‘1813-15’: ‘Op de Noordzee had The Warrior het anker gelicht en koerste onder 
donderende saluutschoten naar het strand, waar het vlak voor de branding bleef liggen. 
[…] Engelse matrozen, koddig uitgedost met hun staartpruiken, streken een sloep en 
hingen de staatsietrap uit. Toen maakte zich uit de groep mannen aan dek een figuurtje 
los, dat heel alleen de staatsietrap afdaalde en in de sloep plaats nam.

 Schipper Van Duyne reed met een boerenwagen de zee in en was de eerste landgenoot, 
die Willem Frederik, prins van Oranje-Nassau, op Nederlandse bodem mocht begroeten, 
precies op dezelfde plek, vanwaar de prins bijna negentien jaar geleden onder zo droeve 
omstandigheden was vertrokken.’

3 Adrianus  van der Horst (1893) brandstoffenhandelaar.
4 In de vergadering van 25-10-1913 van het Groene Kruis wordt overigens geklaagd dat de 

gemeente nu wel het pompwater heeft verboden, maar dat het water van de Voorburgse 
Waterleiding er niet smakelijk uitziet.

5 W.R.C. Alkemade, Dokteren in Rijswijk, HVR Jaarboek 1997, blz. 47.
6 Johannes Marinus van Es, imker aan de Van Vredenburchweg. Later zeer actief in de 

Anti-Annexatiebeweging.
7 Pieter Frederik Augustijn (1864), populaire  huisarts tussen 1893 en november 1926.
8 Rijswijksche Courant 31-1-1914
9 Johannes Valkenburg (1872), directeur van een distributiebedrijf,  Stadhoudersstraat.
 B. v.d. Heijden, geen informatie gevonden. Als er sprake is van een zetfoutje en er H. 

van der Heijden had moeten staan, dan is dat Henricus v.d. Heijden (1849) sedert 1904 
schoolarts in Rijswijk.

 Gerard James Dirk Goudriaan, directeur van een ‘ExportMij’, tekenaar bij een 
bouwbedrijf, kunstschilder, voorzitter van de neutrale bouwvereniging ‘Ons Belang’. 
In 1914 voorzitter van de afdeling Rijswijk van de SDAP.

10 Mevrrouw Barendrecht was verhinderd, maar zij zou zeker ‘voor’ hebben gestemd, 
suggereren vijf jaar later Oltmans en Ter Hall in 1931. Het Vaderland 1-8-1926, 31-8-
1926

11 Johan Wilhelm W. Oltmans, lid SDAP, lid van de dubbele gemeenteraad in 1925.   
Bestuurslid van de  ‘Rijswijksche Zwemvereeniging’. Chef bij de firma ‘R. Stokvis’, 
later vertegenwoordiger. Het ontslag in Het Vaderland 1-4-1930.

12 Johan Dekker (1889) uit de Willem Marisstraat.
13 Cornelis Hubertus Smulders, monteur, vanaf 1927 vele jaren raadslid voor de RKSP.
14 Cornelis  van der Sluijs (1875). Vanaf 1916 (school)arts in Rijswijk. Het is onduidelijk 

tot hoelang. Zie Alkemade blz. 48.
15 Johannes Cornelis Speelman (1879-1936), bouwkundige, architect Oranjelaan 5. Hij is 
       architect van het badhuis en ook van de Sociëteit Amicitia.
16 Officieele Rijswijksche Courant 1-2-1927.
17 De Rijswijksche Courant heet in een bepaalde periode  de Officieele Rijswijksche Courant’ 
18 Herman Baarda, bouwkundige en architect, woont in de Frederiklaan (1929) en 
       Vondellaan (1935).
19 Officieele Rijswijksche Courant 23-8-1927
20  In de Officieele Rijswijksche Courant van 27-12-1927 staat een uitgebreid artikel over 

de opening.
21 P.H. Schuilwerve (1893), bouwkundige, aannemer uit de Kerklaan.
22 Officieele Rijswijksche Courant 6-3-1928. 
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23 Gerardus Wilbrandus  Reddingius (1884), arts in Rijswijk 1924-1938. Zie Alkemade 
blz. 50. Jan Eshuis (1893), onderwijzer Bleekerslaan, bedankt als secretaris wegens  
benoeming tot ‘hoofd  eenen bijz. school’ te Jutfaas (Het Vaderland 25-7-1929). Adriana 
Maria Lans-Visser, Geestbrugweg, is actief in de ‘Vrijheidsbond’.

24 Henri ter Hall in de Officieele Rijswijksche Courant 24-3-1931.
25 Officieele Rijswijksche Courant 30-4-1929.
26 Officieele Rijswijksche Courant 3-12-1929.
27 Johannes Cornelis Troost (1891), getrouwd met Maria Francina van der Wel (1892).
28 Groot Rijswijk 16 februari 1984.
29 Het Vaderland 9-12-1976.
30 ‘NIVON’: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
31 Het Vaderland 29-2-1980, Rijswijkse Courant 5-3-1980.
32 De Posthoorn 26-8-1982.

Bronnen:
- In het Archief Delft is op verschillende plaatsen materiaal over het Rijswijkse Badhuis 

te vinden. De belangrijkste zijn:  Gemeentebestuur nr. 733; Collectie v.d. Giessen nr. 
788 en nr. 704

- In het RHI is de verzameling fiches van de Rijswijksche Courant en andere lokale bladen 
een onuitputtelijke bron. Van de jaren 1975 tot 1996 is er ook een feitelijke knipselkrant 
over Rijswijk.

- In het RHI is bovendien de gedigitaliseerde ‘burgerlijke stand’  vanaf (ca.) 1815 tot 1940. 
- D.H. Couvée, G.Pikkemaat, 1813-15 ons koninkrijk geboren, Alphen aan den Rijn 1963.
- Jan Eijken, Willem van der Ende, Het Meer van Te Werve. Honderd jaar water in De 

Put, Rijswijk 2011.
- Willem van der Ende, Laurien Poleij, Cokkie Schoonderwoerd, 100 jaar Sociaal-

Democratie in Rijswijk, Rijswijk 2009.
- W.P.C. van der Ende, Profiel van een Oud-Rijswijker: Dick van der Giessen. In:  Jaarboek 

1996 van de Historische Vereniging Rijswijk, blz. 71 e.v.

Dank aan Harrie Sas, Yvonne Bekker, Erik van der Veer en de dames van het Rijswijks 
Historisch Informatiecentrum.
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Het testament van 
Susanna van Brakel (1776)

Ruud Poortier

In het archief van de Oude Kerk bevindt zich onder inventarisnummer 
98 een dossier betreffende het testament en de erfenis van Susanna van 
Brakel. Het biedt een inzicht in de staat van baten en lasten, en in het bezit 

van een inwoonster van het dorp Rijswijk in de 18e eeuw.

Susanna van Brakel

Susanna van Brakel overlijdt ongehuwd op 4 maart 1776 en wordt in de kerk 
begraven in graf 194. In haar nalatenschap bevindt zich een vordering van 
chirurgijn Johannes van de Linde: hij behandelt Susanna voor ‘enigen ulceratie aan 
de beene en een gangerena van agtere aan het lijf’. De rekening is nog niet betaald 
en wellicht zijn deze kwalen haar doodsoorzaak. Ulceratie betekent verzwering.
Zij laat onder andere een huis aan de zuidkant van de Herenstraat na, waarvan we 
de belenders weten: 

Een huys en Erve Staande en geleegen binne den dorpe van Rijswijk, belent ten 
Noorden de Heere Straat, ten oosten Cornelis van Os, ten Zuyden de erve de Heer 
Baron Huffel en ten westen de erve van Barend Uijtkamp.

Adolf J.B. baron Huffel was eigenaar van Ottoburch (geweest)1 en daaruit kunnen 
we afleiden dat Susanna één van de huidige panden Herenstraat 39-63 bewoonde.

Mogelijk is zij de Susanna van Brakel die op 8 januari 1708 in Rijswijk wordt 
gedoopt als dochter van Wouter van Brakel, armmeester in 1719 en 1725, en 
Susannetje Houting. Dit echtpaar was op 18 januari 1702 in Rijswijk getrouwd 
en van hen zijn vijf kinderen bekend: Adriaan (1702), Cornelis (1706), Susanna, 
Willem (1711) en Anna Cornelia (1713). Het zusje sterft al na een jaar, van de 
broers vinden we in Rijswijk geen latere sporen. Als Susanna haar testament 
opstelt, is de diaconie van Rijswijk de enige erfgenaam, over eventuele familie 
wordt niet gesproken.

Susanna sterft ongehuwd en leeft niet van de bedeling. Zij is winkelierster, van haar 
zijn rekeningen voor stoffen en klompen bewaard gebleven. Vanaf 1767 blijkt zij 
drie leningen bij een Delftse familie te zijn aangegaan en in november 1774 neemt 
zij bij de Rijswijkse diaconie een hypotheek van 200 gulden op haar huis, tegen 
een rente van 2,75%. Op 5 februari 1776, een maand voor haar dood, draagt ze het 
huis aan de diakenen over, onder beding dat zij er mag blijven wonen. 
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Lijst van verkochte goederen
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Na haar overlijden worden eerst lijsten van schulden opgesteld. In 1767 en 1770 
heeft Susanna bedragen van 100 resp. 50 gulden geleend van Christiaan Joan 
de Man, boekhouder bij de Delftse kamer van de Oost-Indische Compagnie, 
en in 1769 bij diens dochters nog eens 22 gulden. Ze betaalt de rente, maar lost 
nauwelijks iets af, zodat er bij haar overlijden nog ruim 150 gulden schuld aan de 
familie is. Verder zijn er nog onbetaalde rekeningen en de kosten van de begrafenis 
in 20 losse declaraties. 

volgnr debiteur declaratie betaald (gulden, stuiver, duit)

1 Cornelis van Wilgen, klompen en zakken  4.8.-  id
2.3 Schout (Ravesteijn), verponding 1774, 1775  6.14.-  9.18.6 (ook voor 1776)
4 Ernst Riem, doodskist 12.-.-  id
5 Johannes van Tol, kosten begrafenis 31.5.0  id
6 Johanna van der Horst, koffie, suiker, tabak 
 en pijpen, voor de begrafenis  1.5.4 1.5.- 2

7 Hendrik Sluijmer, bier voor de begrafenis  6.12.- id
8 Willem van den Bergh, koffie, brood, kaas  3.6.11 3.6.-
9 Johannes van der Linde, chirurgijn 18.3.0 id
10 Frans van der Heijden,  19.-.- niet 3

11 Jan van Dorp, metselwerk  2.17.8 id
12 Pieternella de Groot, ‘huur’  6.-.- niet
13 Hendrik Sluijmer, vrachtloon  -.12.8 id (‘vaarloon’)
14 Bart Sluijmers, brood  -.15.- id
15 Daam van Zeventer, zeep  -.12.12 id
16 Klaas van Os, vlees  -.14.- id
17 Jan van Eijk, kruidenierswaren  3.13.8 id  (‘booter, olij, azijn’ etc)
18 Maarten Bellekom, timmerwerk  1.10.- id
19 wed. Jan van der Velde (Delft), koffie, kandij  1.10.12 id
20 Frans van Beek, bezems  3.10.12 id
 C. de Graat, koffie en theegeld  -- 4.-.-

De inboedel zal worden geveild. Schout Hendrik Ravesteyn geeft daarvoor op 17 
april 1776 zijn toestemming en stelt het reglement op. 

Susanna heeft een deel van haar huis verhuurd aan Cornelis van Kampen, die 
daarvoor 9 stuivers per week betaalt. Hij mag er tot 1 november van dat jaar blijven 
wonen.
Uit de boedelinventaris blijkt, wat Susanna zoal in huis heeft:
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De zolder

3 mantelties
1 halve sak
2 swarte japonnen
1 dito rok
1 rood strijkdeeken
1 Cantoene rok
1 fluweele kap
1 voering van een schoermantel
1 strijkijzer
1 lap bruyn linden
1 vrouwe mof
1 paar oude muylen
1 vrouwe hoed
2 keurslijven
1 bondeltie lappe rommeling

In de laade
4 swarte kappe
1 lappie swarte zijden
3 lampers
3 krijste kappen
1 swarte zijde dito
Eenige swarte lappen
1 paar kabrette handschoenen

Voorts op zolder
1 kist met veere
3 kruijken
3 stooven
8 stoelen
1 was plank
Aanstuk aardewerk
2 zakkies
1 koffer
3 kuijve doosen
1 sluijtmande
1 boek van Calvijn
1 loode doos
6 bezems
2 kooijties
1 glaaze raam
1 doofpottie
1 rooster
Eenig oud ijzer
2 gardijn roejen

1 koffij moolen
1 tangetie
1 bed peuluw en kussen
3 deekens
1 vuurmande en kleetie
1 hoepelrok
2 ladders
4 kleerstokken
1 kapstok met 8 stuk kleederen
Eenigen oude lappe en rommeling

De keuken
Een tinnekas, daarin
10 tinnen schootels
11 dito borden
1 dito assiet
1 dito kom
11 dito leepelen
1 waterpottie
1 dito groote
2 dito kandelaars
1 dito mostertpot
1 dito peeperbos
1 dito trekpot
1 dito schooteltie
1 dito kroessie
9 stuks kindergoed
2 koopere schaalen
1 dito tangetie
1 dito keeteltie
1 dito confoort
2 dito koffijkannen
3 dito blaakers
2 dito kraanen
1 dito vijzel
1 dito stamper
1 dito kleijn keeteltie
1 dito tabaks confoort
1 dito domper
2 dito kinder blaakerties
1 dito rasp
1 dito schuijmspaan
1 dito viskeetel
1 dito aaker
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Aardewerk
6 borden
6 schootelties
13 borden
3 kanneties
1 kasdoek
24 oude boeken
 
Een kabinettie. Daarin
1 geele sisse japon
1 blauwe caleminke japon
1 lake schoermantel
1 paar nieuwe muijlen
1 cantoene rok
1 geele gestikte dito
1 witte rok
1 dito
1 roode dobbelsteene voorschoot
1 lappie catoen
1 silver hegtmessie
1 zilveren beugeltas
1 boek met silver
1 fluweele kap en doek

7 witte voorschoote
12 ondermussen
1 blauw vries sloof
3 kroplappen
2 nagtkappies
2 zakdoeken
1 witte mantel
8 paar mouwen
6 paar wante of moffen
2 kappies met kant
7 kamerdoekse boome
1 calot
5 paar lubbens
4 kante met strooken
3 paar breseletten
1 lappie fijn lienden
1 neteldoeks voorschoot
5 sintuuren
Eenige lappies
1 nieuw lap linden
11 neteldoekse neusdoeken
3 neerstikken
5 strijkbanden
2 sakken
5 waajers
2 gaare kappers

Een tweede kabinet
1 luurmande etc
1 zilveren naaldenkooker
3 dito gespen
1 dito ketting
1 dito pimethaak
1 dito singnet
1 dito naairing
1 dito oudelareindoosie
1 dito tasring
3 dito oorringen
1 dito knoppies etc
1 paar goud oorringeties
1 paar paarle met goude stiffies
1 bloedkoraale ketting
25 servetten
2 tafellakens
30 sloopies
6 dassen
2 lappies nieuw linde
4 dito oud

Doktersrekening
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3 gardijnties
4 kasdoeken
1 onttarnde sisse japon
2 schorsteenkleeties
2 neteldoeken voorschooten
8 paar mouwen
1 kropslap
1 paar handschoenen
6 ondermutsen
2 kappen
1 witte rok
1 zijde gestikte dito
1 streepte onderrok
1 lappie cantoen
1 lappie vilt
1 pakkie met lappies en krookies
1 rouwjapon
13 kappies onder de kin
5 neerstikken
30 mutsen
1 pakkie kanties
2 paar gesneede mutsen
1 partij strooken
3 gardijnties
2 bedgardijnen en rabat

Voorts in de keuken
14 schilderijen
1 spiegel
5 tafels
2 lampen
1 teekeetel
1 ketting
1 tang
1 hangijzer
1 koekepan
2 ijzeren potten
4 stooven
1 kapstokkie
2 kleerbakken
Potten, pannen. Schootels etc.
1 ijzer confoort

Voorhuis
1 toonbank
1 voetebank
1 koffijmoolen
1 kleerzakkie

1 bank (bij de veiling ‘winkelbank’ genoemd)
4 schilderijen
2 kassies
1 teeblatie
3 planken
1 hondehok
1 blikke emmer
2 wateremmers
1 tobbe
1 los kassie
 
Het kamertie
47 schootelties
19 koppies
1 suijker schooteltie
2 kikvorsies
2 schalooze komme
6 pulleties
6 kommen
3 aarden kommen
3 groote schootles
3 kleinere dito
10 borden
5 paar kooperen schaalen
1 trekpot
3 koopere tregters
1 melkkannetie
Eenig gewigt
Een teefles
6 teebusse
2 blikken doozen
2 spiegels
1 tafel
8 schilderijen
1 bos bezems en boenders
3 bezemstokken
1 stoov
1 strijkijzer
1 jak met klompen en eenige mansklompen
1 hout dozie, eenige naaizij
1 sluijtmande met lappe
Dweijle en eenige rommeling
2 gardijnen en eenig gewigt

Op diverse plaatsen 
8 stoelen
Nog twee japonnen berustende te Delft onder de 
Heer De Man
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Op 30 april is de veiling, ondergebracht in 238 loten en met een aparte vermelding 
van de gouden en zilveren voorwerpen. De belangstelling is kennelijk groot, want 
in het dossier worden veel verschillende kopers gemeld. Enkele voorwerpen, zoals 
een rattenval en een bijl, treffen we niet in de inventaris aan. Uiteindelijk brengt de 
veiling 287 gulden en 15 stuivers op: het duurste voorwerp is de zilveren beugel 
(8 gulden en 14 stuivers), het minste wordt voor een partijtje gebroken porselein 
betaald (1 stuiver). Hendrik Ravesteyn ondertekent het proces-verbaal tweemaal – 
hij is zowel schout als secretaris – en R. Munts en C.L. Quant ondertekenen mede 
als schepenen.

Met deze opbrengst kan de eindafrekening worden opgemaakt. Er is nog 79 
gulden aan liggend geld, er zijn nog wat losse posten aan kosten en baten, naast 
de vermelde inboedel heeft Susanna kennelijk geen andere bezittingen. Het huis 
wordt buiten de veiling voor 525 gulden verkocht aan Pieter Burgersdijk en 
De Man verkoopt de japonnen die hij nog van haar heeft voor 24 gulden en 19 
stuivers. Susanna’s goederen zijn uiteindelijk samen 932 gulden, 19 stuivers en 8 
duiten waard, de schulden en kosten bedragen 547 gulden, 8 stuivers en 8 duiten, 
zodat de uiteindelijke winst voor de diaconie 385 gulden en 11 stuivers bedraagt. 
Omgerekend naar onze tijd zou dat de diaconie bijna € 3500 opleveren.

Noten
1  Fransje Kuyvenhoven, Aardbeziën bij duizenden, Rijswijkse Historische Reeks 5, 1990, p. 7. Huffel 

was in 1762 al overleden, zijn weduwe bezat Ottoburch tot 1781.
2  De debiteuren 6 en 8 tekenen wel voor het gehele gedeclareerde bedrag
3  De debiteuren 10 en 12 worden niet gehonoreerd. Van der Heijden dient namens zijn broer een forse 

rekening in voor een aantal raadselachtige voorwerpen, zoals ‘een bos mans’,‘een bos vrouwe’; 
Pieternella de Groot eist ‘beloofde huyshuur’ op, maar Susanna woonde in een eigen huis.

Declaratie koffie, thee, suiker, tabak en pijpen na de begrafenis



l44ll44l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
12

  l 
E

en
 a

rt
is

tie
ke

 d
ui

ze
nd

po
ot

 o
p 

H
oo

rn
w

ijc
k,

 H
er

m
an

n 
R

os
se

 (1
88

7-
19

65
)



l45l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l E

en artistieke duizendpoot op H
oornw

ijck, H
erm

ann R
osse (1887-1965)

Een artistieke duizendpoot 
op Hoornwijck

Hermann Rosse (1887-1965)1 2

Willem van der Ende

Hermann Rosse, de nieuwe hoogleraar op de afdeling Bouwkunde van 
de Technische Hogeschool in Delft, zijn vrouw en negen kinderen 
waren in Amerika een groot en riant huis gewend. Het viel dan ook 

niet mee om in de buurt van Den Haag/Delft een geschikt onderkomen te 
vinden, maar toevallig stond Hoornwijck te huur. En zo betrok in maart 
1934 Hermann Rosse met zijn vrouw Sophia Helena Luyt en acht kinderen 
deze buitenplaats in Rijswijk.3 Kennelijk was de oudste dochter in de VS 
achtergebleven.4 Rijswijk zal niet zijn uitgelopen om de nieuwe inwoner(s) te 
verwelkomen. Toch was Rosse, architect, ontwerper, tekenaar, ‘artdirector’ 
(dagbladen in die tijd vertaalden dat als ‘filmarchitect’) zeker in de 
architectenwereld en de filmindustrie een beroemdheid. Voor zijn bijdrage 
aan de film King of Jazz had hij zelfs een Oscar gekregen. In 1947 ging hij 
terug naar New City vlakbij New York. 

Hermann Rosse werd op 1 januari 1887 in Den Haag geboren. Zijn vader Carl 
Heinrich, geboren in 1857 in Katowice (Polen), was vooral decoratieschilder, maar 
maakte ook wel schilderijen.5 Eerst, zo rond 1880, werkte hij in Delft, daarna in 
Den Haag. Hermann heeft hem nooit gekend, want in de zomer van 1887 liet Carl 
vrouw en kinderen in de steek en verdween met onbekende bestemming. Hermann 
erfde de artistieke genen van zijn vader, maar niet als enige. Zijn oudere zus 

Bertha Suzanna (‘Suze’) Rosse (1884-
1968) was later een gerenommeerde 
schilderes. Hermann had kennelijk 
ook de rusteloosheid van zijn vader. 
Hij maakte de hbs niet af en meldde 
zich al op zestienjarige leeftijd bij de 
‘Academie voor Beeldende Kunsten’ 
in Den Haag. Hij volgde hoorcolleges 
aan de ‘Polytechnische Hoogeschool’ 
(de latere TH) in Delft en dankzij de 
erfenis van zijn grootvader kon hij 
naar het ‘Royal College of Art’ in 
Londen. Vervolgens zwierf hij over de 
wereld, verbleef lange tijd in Japan en 
Nederlands-Indië en belandde tenslotte 
in Californië. Daar behaalde hij aan de 
‘Stanford University’ in Palo Alto in 
1911 zijn ‘Bachelor of Arts’. 

Herman Rosse, circa 1913
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Sophie Rosse als Irene, ontwerp voor het Vredespaleis, 1911-12
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In datzelfde jaar sleepte hij een, voor een 24-jarige, duizelingwekkende opdracht 
in de wacht: hij mocht de decoraties voor het in aanbouw zijnde prestigieuze 
Vredespaleis maken. Tussen 1911 en 1913 zou hij het merendeel van de muur- 
en plafondschilderingen, de gebrandschilderde ramen, de tegeltableaus en 
het houtinlegwerk ontwerpen en leiding geven aan de uitvoering ervan. Het 
Vredespaleis, gefinancierd door de Amerikaanse staalfabrikant Andrew Carnegie, 
moest een permanent hof van arbitrage worden dat geschillen tussen staten moest 
helpen oplossen en de onderlinge vrede bewerkstelligen. Er werd een prijsvraag 
uitgeschreven en de Franse architect Louis M. Cordonnier (1854-1940) won deze 
met zijn ontwerp van een soort paleis in neorenaissancestijl. De vormgeving van 
het interieur was geen gemakkelijke klus. Alle landen die het initiatief van Carnegie 
steunden, droegen bij aan de realisering door het schenken van bouwmaterialen, 
kunstvoorwerpen, serviezen, bestek et cetera. Niets werd geweigerd en Rosse 
moest dat allemaal in zijn plannen opnemen. Rosse ging uit van de art-nouveaustijl, 
maar onbekommerd speelde hij ook leentjebuur met stijlelementen uit eerdere 
perioden. Zo deden goden en godinnen, allegorische figuren, vazen en andere 
decoraties hun intrede in het nieuwe paleis, op een wijze die klaarblijkelijk ieders 
goedkeuring kon wegdragen. 
Tussen alle drukte door was er ook nog tijd voor romantiek en liefde. Rosse 
ontmoette op het werk Sophia Helena Luyt (1891-1982), de assistente van 
de landschapsarchitect Thomas Mawson (1861-1933) die de tuinen rond het 
Vredespaleis had ontworpen. Mawson had veel last van heimwee en zat meer in 
Engeland dan in Den Haag. Bovendien bleek de grond niet goed voor sommige 
planten en bomen en waren er ernstige problemen met de waterstand. Heel 
veel werk kwam dus op de schouders van Sophia terecht.6 Hermann en Sophia 
trouwden op 14 juni 1913 in Londen, een paar maanden voordat het Vredespaleis 
werd geopend.7 De huwelijksreis voerde naar Californië. Daar wachtte een nieuwe 
opdracht. 
In 1915 was er een wereldtentoonstelling in San Francisco en Rosse was gevraagd 
om het interieur van het Nederlandse paviljoen te ontwerpen.8 Als gebouw oogstte 
het paviljoen niet veel waardering, maar het interieur van Rosse - staalblauw en 
zilvergrijs met oranjeappeltjes en tulpen - kreeg wel lovend commentaar. De jaren 
daarop bleef het paar in het aangename zonnige Californië hangen. Pas in 1920 
reisden zij, met enige tegenzin, af naar het veel noordelijker gelegen Chicago. 
Daar had Rosse een aanstelling gekregen aan ‘The Chicago Art Institute’. Mogelijk 
ging de reis via een omweg, want op 10 januari 1920 werd in Den Haag dochter 
Rosanna Hilda geboren. Naast zijn docentschap pakte Rosse heel veel ander werk 
aan. Hij kreeg opdrachten voor interieur- en stoffenontwerpen, illustreerde boeken 
en werd gevraagd om theaterdecors te ontwerpen. Dat laatste was liefde op het 
eerste gezicht. ‘Het theater’ zou voortaan de rode draad in zijn leven worden. 
Omdat het theaterwerk hem vaak naar New York voerde, besloot hij in 1923 
Chicago te verlaten en in het plaatsje New City vlakbij New York te gaan wonen.9
Pas in 1929 met de oprichting van de ‘American Designers Gallery’ (ADG) 
pakte Rosse het ontwerpen van interieurs weer op. De ADG organiseerde 
tentoonstellingen, waar compleet uitgevoerde interieurs te bewonderen waren. 
Rosse toonde daar zijn beroemde blauwe eetkamer met gebogen, metalen wanden 
waar kasten achter schuil gingen. De ADG werd geen succes en Rosse installeerde 
de blauwe eetkamer in zijn eigen huis. Tegenwoordig staat dit bijzondere object in 
het ‘Metropolitan Museum’ in New York. 
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De ADG mocht dan zijn mislukt, er was geen tijd om te treuren, want Hollywood 
meldde zich. Rosse werd in 1929 gevraagd de decors en kostuums te ontwerpen 
voor de film King of Jazz. Het was geen echte speelfilm, meer een gefilmde 
revue waarin Paul Whiteman met zijn orkest centraal stond.10 Hoogtepunt in de 
film is de uitvoering van Rhapsody in Blue van Gershwin. Rosse ontwierp een 
reusachtige blauwe vleugel die door vijf mannen in rokkostuum werd bespeeld. 
Op een gegeven ogenblik ging de klep open en bleek het hele orkest van Whiteman 
erin te zitten. Het leverde Rosse een Oscar op. Er volgden decors voor andere 
films, waarvan de klassieker Frankenstein met Boris Karloff de bekendste is.11 
Toch was door de economische crisis zijn Hollywoodcarrière geen lang leven 
beschoren. Opdrachten bleven uit. Nu was er voldoende tijd om wat anders te 
doen en in de herfst van 1931 reisde het gezin vijf maanden door Nederland. Het 
is niet uitgesloten dat Rosse toen hier en daar een visje heeft uitgeworpen. Hoe 
dan ook, in 1933 werd Rosse op aanbeveling van koningin Wilhelmina - maar of 
dit waar is? - door de Nederlandse regering de leerstoel ‘Decoratieve Kunst en 
Ornamenttekenen’ aan de TH in Delft aangeboden. En zo reisde het gezin Rosse 
in september andermaal af naar Nederland. Op 28 september 1933 hield hij zijn 
inaugurale rede getiteld: Decoratieve kunst en practijk.12 
De laatste particuliere eigenaar van Hoornwijck, Th. N. van der Klugt, had het 
huis in 1929 verkocht aan een beleggingsmaatschappij, maar kon er voorlopig 
als huurder blijven wonen.13 In 1934 moest hij echter plaats maken voor het 
gezin Rosse. Het huis had nog grotendeels zijn 19e-eeuwse interieur behouden, 
zoals de stucwerk plafonds, de gipsen beelden en de vele andere decoraties, wat 
Rosse zeer aansprak. Het was ook groot genoeg voor het kinderrijke gezin en 
bovendien stond er een vrijstaand koetshuis naast, dat Rosse als atelier in gebruik 
nam. Eenmaal uitgepakt en geïnstalleerd, ontplooide hij weer allerlei activiteiten: 
architectuur, stedenbouwkundige ontwerpen, interieurs en decorontwerpen voor 
toneel en film. Bovendien was hij betrokken bij de uitvoering van de Nederlandse 
paviljoens op drie wereldtentoonstellingen. Bij de wereldtentoonstelling in Brussel 
in 1935 verzorgde Rosse samen met de kunstenaars Joep Nicolas (1897-1972) en 

Eetkamer interieur, 1929, New York, Metropolitan Museum of Art
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Charles Eyck (1897-1983) de wandschilderingen van het Nederlandse paviljoen. 
Het drietal bleek een winning team, want zij werden ook gevraagd voor de 
wereldtentoonstelling in Parijs in 1937. Was zijn rol in deze twee evenementen vrij 
bescheiden, bij de wereldtentoonstelling van New York in 1939 was die aanzienlijk 
groter. Het Nederlandse paviljoen was ontworpen door de architect D.F. Slothouwer 
(1884-1946), een collega-hoogleraar aan de TH. Dat zij nauw samenwerkten, lag 
voor de hand. Rosse had al drie wereldtentoonstellingen meegemaakt en had 

bovendien twintig jaar in Amerika gewoond 
en gewerkt. Naast de Hall of Honor, de 
zogenaamde ‘Eerehal’, ontwierp Rosse een 
groot aantal kleinere expositieruimten. Hij 
koos ook welke kunstenaars - onder wie 
zijn dochter Maryvonne - daarin mochten 
exposeren, wat hem niet alleen vrienden 
opleverde! Dat was hem eigenlijk niet 
aan te rekenen, omdat door een conflict 
tussen de tentoonstellingscommissie en de 
kunstenaarsvereniging ‘VANK’, alleen maar 
ongeorganiseerde kunstenaars bereid waren 
hun werk naar New York te laten verschepen.14 
De Hall of Honor, vlak bij de ingang, was 
een grote open ruimte, gedomineerd door 
een reusachtige allegorische voorstelling van 
Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen. 
Het geheel bestond uit 66 glasplaten die hij 
samen met de Rijswijkse kunstenaar Klaas 
Vegter (1886-1972) had beschilderd. De 
later als spion ontmaskerde Henri Pieck (de 
tweelingbroer van) verzorgde de economische 
en landbouwinzendingen. 

Wereldtentoonstelling New York, 1939, fontein in de Hall of Honor

Affiche van ‘King of Jazz’
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Zijn liefde voor theater en film stak Rosse ook in Rijswijk niet onder stoelen of 
banken. Nog maar net op Hoornwijk neergestreken, nodigde hij een journalist van 
Het Vaderland uit om te vertellen over zijn werk in Hollywood. In hetzelfde jaar, 
1934, exposeerde hij ook zijn ontwerpen voor theater- en filmdecors in de ‘Haagse 
Kunstkring’.15 De bekende toneel- en romanschrijver Edouard Veterman opende 
de tentoonstelling.16 Waarschijnlijk hoopte Rosse zo ook in het Nederlandse 
theaterwereldje aan de bak te komen. En niet tevergeefs. Al snel werd hij als 
ontwerper gevraagd bij diverse producties. Ook voor de speelfilm Rubber, naar 
het boek van M. Székely-Lulofs (1899-1958) maakte hij in 1936 de decors. De 
buitenopnamen voor deze film over een plantersfamilie op Sumatra werden op 
locatie gefilmd, wat toen een sensatie was, maar de decors van Rosse werden 
gewoon in de ‘Cinetone Studios’ in Duivendrecht vastgelegd. De film was een 
groot succes.
Niet onvermeld mogen de uitstapjes van Rosse blijven naar een voor hem nieuw 
terrein: stedenbouwkundige ontwikkeling. Samen met de bekende architect Jan 
Wils (1891-1972) werkte hij in 1934 aan een plan voor de herinrichting van het 
gebied rond het Haagse station Staatsspoor. De voornaamste opdracht was een 
betere ontsluiting van het centrum. Het plan werd in 1935 gepresenteerd. Dat 
de uitvoering van dit ambitieuze plan nimmer ter hand is genomen, kan niet 
verbazen. Alleen al de kolossaal brede verkeersweg richting Scheveningen met aan 
weerszijden flatgebouwen, zal de Haagse bestuurders met afgrijzen hebben vervuld. 
Ook een plan voor de wederopbouw van Scheveningen kwam niet van de grond.17 
Op verzoek van de ‘Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer 
’s-Gravenhage’ had Rosse daar de laatste oorlogsjaren aan gewerkt. Rosse moest 
zich tevreden stellen met ‘de vele gelukkige uren’ die de plannenmakerij hem 
hadden bezorgd. Deze weg lijkt ook zijn studie Delft Kunststad, een restauratieplan 
voor de zeven eeuwen oude Prinsenstad te zijn gegaan.

‘King of Jazz’
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Hermann gaf colleges en was ook zeer actief met het ontwerpen van decors 
en kostuums voor het toneel.18 In verscheidene musea zijn deze ontwerpen 
bewaard gebleven. Verder zat hij in besturen en jury’s, hield lezingen en opende 
tentoonstellingen.19 Zijn vrouw was lid van de oudercommissie van school C 
(de openbare lagere school aan de Lindelaan 8)20 en zij hield causerieën over 
tuinbouw, de aanleg van tuinen en plantenteelt.21 En dochter Maryvonne was actief 
als aankomend beeldhouwster. Ze beeldde vooral kinderen en scènes met kinderen 
uit. De zilveren geboortelepel ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix 
is door haar ontworpen. De conclusie kan niet anders zijn dan dat het gezin Rosse 
volop in de maatschappij stond. Tot 10 mei 1940!
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zette een streep door veel activiteiten. 
In de meidagen van 1940 lag Hoornwijck in de frontlinie. De slag om Ypenburg 
speelde zich letterlijk voor de deur af. Waarschijnlijk is het gezin toen gevlucht of 
verplicht geëvacueerd. Na de capitulatie keerde de familie Rosse nog wel terug, 
maar in november 1940 namen de Duitsers hun intrek in Hoornwijck. Het gezin is 
toen vermoedelijk verhuisd naar Voorburg. Dat blijkt uit de overlijdensadvertentie 
van de moeder van Rosse, die op 29 november 1941 was overleden.22 Of het gezin 
na de bevrijding weer op Hoornwijck is gaan wonen, is niet duidelijk, maar het is 
niet waarschijnlijk. In 1946 werd het huis verkocht aan Hermanus Beens.23

Na de bevrijding moest Rosse op verdenking van collaboratie voor de 
zuiveringscommissie van de Technische Hogeschool verschijnen. Hij kon dat maar 
moeilijk verkroppen, maar er was wel enige aanleiding toe. Hij is in ieder geval 
tot ver in 1944 colleges blijven geven. Dat betekent dat hij eind 1940 de beruchte 
ariërverklaring moet hebben getekend. In 1941 ontwierp hij de landeninzending 
van Nederland voor de Reichsmesse in Leipzig en in 1942 trad hij toe tot het 
‘College van Rector Magnificus en Assessoren’ voor het studiejaar 1942-1943.24 In 
1944 was hij één van de hoogleraren die weigerde de zogenaamde professorenbrief 
te ondertekenen.25 Er zijn mensen die na de oorlog voor minder uit hun ambt of 
functie zijn gezet. 
Rosse werd niet gestraft, maar zijn relatie met collega’s op de TH was er wel door 
verzuurd en dat bleef zo. Daarom begon hij uit te kijken naar een nieuwe baan. 
In de herfst van 1946 ging hij naar de VS en daar overtuigden zijn oude vrienden 
Billy Rose en Ben Hecht hem ervan dat er werk genoeg was. Hij besloot terug te 

keren en in 1947 verhuisde het gezin weer naar 
New City, waar hij zijn huis had aangehouden. 
Helaas bleken de beloften van werk voos en 
uiteindelijk werd hij resident stage designer 
(decorontwerper) bij het ‘Papermill Playhouse’ 
in Millburn (New Jersey). Hij zou er tot 1960 
blijven. 
En zo verdween Rosse van de Nederlandse 
radar. Nog eenmaal zou hij zich met Nederland 
bemoeien. In 1947 publiceerde de New York 
Times een brief van hem, waarin hij schreef 
dat ‘…de Indonesische nationale beweging 
slechts een fractie van de bevolking omvat, 
bestaande uit de bovenste laag van de 
Indonesische gemeenschap zoals advocaten, 
politici en ‘salonsocialisten’.26

Hermann Rosse overleed in 1965 in New City.

Hermann Rosse circa 1960
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Bronnen:
A. Eyffinger, Het Vredespaleis, Sijthoff Amsterdam, z.j. (1988).
I. Breedveldt Boer, Huize Hoornwijk, een buitenplaats als visitekaartje, Rijswijk 2006.
Website van het Herman and S. Helena Rosse Archive in de Chapin Library in Williamstown M.A. 
http://chapin.williams.edu/collect/rosse.html (2 augustus 2013) 

Noten:
1 Dit artikel is een geactualiseerde en bewerkte versie van een artikel van Arjan Kwakernaak, dat in 

het verleden vanwege een te veel aan kopij door de redactie in portefeuille was gehouden.
2 Volgens de burgerlijke stand heet hij Hermann, wat niet zo gek is met een Duitssprekende vader. 

Later gebruikt hij ‘Hermann’ en ‘Herman’ door elkaar.
3 De spelling Luyt en Luijt worden door elkaar gebruikt, maar ‘Luyt’ heeft duidelijk de voorkeur, 

ongetwijfeld omdat het Engels geen ij kent.
4 De oudste dochter is geboren in 1914.
5 Op internet circuleren enige schilderijtjes.
6 Eyffinger blz. 100.
7 Het Vredespaleis is geopend op 28 augustus 1913.
8 Het gebouw was ontworpen door de bekende Rotterdamse architect Willem Kromhout (1864-1940).
9 Het plaatsje had in de jaren dertig nog geen duizend inwoners. Nu behoort het tot Groot New York.
10 Paul Whiteman 1890-1967.
11 Frankenstein 1931. Een andere bekende film was The Emperor Jones met Paul Robeson, 1936. 

Verder: The murderers of the Rue Morgue; Resurrection; East is West.
12 Bespreking van de rede in Het Volk, 28-09-1933 en Algemeen Handelsblad, 28-09-1933.
13 Breedveldt Boer, blz. 34-35.
14 ‘Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst’.
15 Het Vaderland 19-03-1934.
16 Algemeen Handelsblad, 21-12-1934; Het Vaderland, 30-12-1934.
17 Beide plannen werden na de oorlog geëxposeerd in ‘Panorama Mesdag’.
18 Voorbeelden: Elisabeth de vrouw zonder man (De Tribune, 11-03-1936); Het Nest (De Gooi- en 

Eemlander, 22-01-1937); Het Masker onder regie van Ko Arnoldi (De Gooi- en Eemlander, 22-
01-1938; Twaalf in de Jurybank onder regie van Cruys Voorbergh (Het Vaderland, 26-01-1941); 
Het hart van Rotterdam (Algemeen Handelsblad, 22-08-1940); ‘Victoria Regina’ onder regie van 
Ko Arnoldi (De Waarheid, 17-09-1946).

19 In 1944 was hij jurylid bij een prijsvraag van de ‘Kunstkring Delft’ (Het Vaderland, 13-05-1944).
20 Als lid van de oudercommissie vermeld in Het Vaderland 25-03-1938.
21 Zo hield zij een causerie voor de ‘’s-Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging’ over de tuinbouw in 

Amerika (Het Vaderland, 28-06-1935).
22 Het Vaderland, 30-11-1941; Delftsche Courant 07-01-1942.
23 Breedveldt Boer, blz. 37.
24 Het Vaderland, 13-10-1942.
25 In deze brief werd onder andere gevraagd dat alle uitgesloten studenten en docenten weer naar 

hun universiteit of hogeschool mochten terugkeren. (De Jong, Het Koninkrijk…, deel 7, blz. 555). 
Verder De Geus 15-05-1944.

26 Volgens het Dagblad voor Batavia, 23-08-1947.
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VRIJWILLIGERS AAN
HET WERK 
ZIJ VERDIENEN HET
Een van onze medewerkers of gepensioneerden
is vrijwilliger voor uw vereniging. Shell waardeert
die belangeloze inzet enorm. Vrijwilligers verbreden
hun eigen horizon en geven anderen nieuw perspectief. 
Daarom heeft uw vereniging – net als negenhonderd 
andere - een bijdrage gekregen van het Shell
Vrijwilligers Fonds. Dat is onze manier om bij te
dragen aan een rijkere samenleving.

www.shell.nl/socialinvestment
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Diner buiten in Lourdes, 1956
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Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging 
in Rijswijk

Liesbeth Hoogduin

In 1946 raakte een aantal vrouwen in Rijswijk zeer geïnteresseerd in de 
‘Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging’ (KAV) die de verheffing van de 
vrouw op godsdienstig en maatschappelijk vlak voor gezin en samenleving 

in Nederland tot doel had. Zij wilden daadwerkelijk samen een KAV-afdeling 
oprichten in Rijswijk. De KAV was landelijk gerelateerd aan de ‘Katholieke 
Arbeiders Beweging’ (KAB).

De vrouwen maakten daarom een afspraak met pastoor C.B.M. Wiemers van de 
St. Bonifatius-kerk te Rijswijk. Zij waren allen parochianen van deze pastoor en 
wilden hem de doelstelling van de KAV voorleggen en het voornemen kenbaar 
maken een afdeling in deze parochie op te richten. De oorlog, waarin de vrouwen 
ieder voor zich veel hadden meegemaakt, was pas achter de rug en nu wilden ze 
vooruit. De autoritaire pastoor drukte het plan echter meteen de kop in door te 
zeggen dat vrouwen achter de koffiepot thuis hoorden. Hij liep de ontvangstkamer 
uit en wees hun: ‘Het gat van de deur is daar’. Dit was bot en respectloos. Zijn 
houding was ook kortaangebonden. Hij week hiermee ernstig af van de rooms-
katholieke gedachte dat iedereen even waardevol is. De vrouwen waren bepaald 
niet gesticht door deze behandeling, temeer, daar er in de parochie reeds een rooms-
katholieke middenstandsvrouwenvereniging was, het ‘RK Vrouwengilde’. Deze 
vrouwen stonden wel in aanzien bij deze pastoor. 

Als een vrouw lid werd van de KAV kreeg zij een insigne, met daarop rondom 
de spreuk In hoc signo vinces: ‘In dit teken zullen we overwinnen’. Dit is de 
betekenis van het kruis in het insigne en van de rooms-katholieke kerk. De pastoor 
was dus wel even de weg kwijt. Opmerkelijk is echter dat pastoor Wiemers, 
veel later, bij een feest van de KAV, (waarschijnlijk het twaalf-en-een-half-jarig 
bestaan) aanwezig was. Hij had in al die jaren gezien en geleerd dat de KAV onder 
vrouwen uit de arbeidersklasse een onderlinge band schiep en zegenrijk bezig was. 
De dames zeiden: ‘De pastoor is er ook!’ Zo zie je maar: doorzetten en niks van 
aantrekken, doorgaan. Hij had zichzelf in ieder geval wel getrotseerd.
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Wat moesten vrouwen uit het arbeidersmilieu na de afwijzing doen? Zij waren 
zeer gemotiveerd om door te gaan, hun elan werd niet gedoofd door tegenwerking 
en er mankeerde niets aan hun niveau. In de zomer van 1946 werd er toch een 
KAV-afdeling opgericht, mét, zoals in die tijd gebruikelijk, wel degelijk een 
geestelijk adviseur, namelijk kapelaan R. Geraerts van de St. Bonifatiusparochie. 
Mevrouw Cor Ravensberg-Bijsterveld werd de eerste voorzitster van het Rijswijks 
afdelingsbestuur. 

De KAV was al in 1912 in Limburg opgericht onder aansturing van de geestelijken 
mgr. dr. H.A. Poels, die zeer sociaal bewogen was, en A. Derckx. Zij deden veel 
sociaal opbouwend werk onder de mijnwerkers. Zij waren wél, toen al, van mening 
dat arbeidersvrouwen zich zouden mogen ontwikkelen en ontplooien. Daarna 
werd de KAV een landelijke vereniging met veel afdelingen, vooral in Brabant 
en Twente. In de oorlog werd de KAV helaas door de bisschoppen op last van de 
bezetter verboden.

Na de oorlog kwamen er diocesane afdelingen(een diocees is het bestuursgebied 
van een bisschop). In het bisdom Haarlem, waar Rijswijk onder viel, was er een 
overkoepelend bestuur van de KAV dat de plannen bedacht en contacten onderhield 
met de plaatselijke afdelingen. Mejuffrouw Catrien Stringa was voorzitster van 
dat bestuur en mejuffrouw Dinie Segboer leidster. Hierbij moet gezegd worden 
dat zij, als ze zouden huwen, ontslag zouden moeten nemen. Hierover ontstond 
wel discussie. De dames woonden op kamers bij een hospita, want zij hadden 
geen recht op een eigen huurhuis. Mejuffrouw Stringa woonde op de Haagweg, in 
Rijswijk, boven de manufacturenzaak van Meijers. Er was een goed contact tussen 
de KAV-besturen van het bisdom en Rijswijk. Tussen 1955 en 1965 waren er 
10.000 landelijke KAV-leden.

Rijswijk werd een bloeiende vereniging, met naar schatting 75 enthousiaste 
leden. Met de plaatselijke KAB was een goede samenwerking. Men richtte 
zich op geloofsverdieping, gezin en opvoeding, samenleving en ontspanning 
en hoe men het huishouden makkelijker en doelmatiger kon aanpakken. 
Deze onderwerpen kwamen ook aan bod in lezingen. Eveneens werden 
boeken besproken. Dochters van KAV-leden werden in de gelegenheid 
gesteld een ‘Mater Amabilisschool’ te bezoeken in Den Haag, waar zij 
leerden hoe in het leven te staan. Zus van der Horst, wier moeder ook lid 
was, regisseerde toneelstukjes en voordrachten. Op de katholieke feestdag 
Maria Boodschap (25 maart) werd een voordracht opgevoerd, waaraan enkele 
kinderen deelnamen en ikzelf, in de rol van de aartsengel Gabriël en uitgedost 
als engel met vleugels, de tekst declameerde. Een ander kind speelde Maria. Er 
werd zelfs carnaval gevierd in een zaal van ‘Pax Intrantibus’ tegenover de St. 
Bonifatiuskerk.

Mevrouw Cato Nieuwmans-van der Spek had verschillende ontmoetingen met 
mevrouw dr. M.A.M. (Marga) Klompé, die in 1956 als minister van ‘Cultuur 
Recreatie en Maatschappelijk werk’ (CRM) de eerste vrouwelijke minister 
van ons land werd. Zij bleef tot 1963 in functie en bracht de ‘Algemene 
Bijstandswet’ tot stand. Voor haar was het een vanzelfsprekende zaak dat 
een vrouw in beginsel even geschikt was als een man voor welke functie 
ook. Dit was voor haar een drijfveer om politiek bezig te zijn.
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Mevrouw Nieuwmans had als taak excursies naar fabrieken en reisjes te 
organiseren. Zo gingen de KAV-leden met een bus van ‘BAB’ uit Rijswijk naar 
de cacaofabriek van ‘Ringers’ in Alkmaar, waarbij zij ook de bekende kaasmarkt 
aandeden. De zilverfabriek van ‘Gero’ in Zeist werd eveneens bezocht. De dames 
waren dan een dagje uit en hadden ook de gelegenheid wat nader met elkaar te 
praten. Zo ontstonden goede contacten en vriendschappen en steunden zij elkaar. 
Ook brachten zij een bezoek de Keukenhof in Lisse. Ik ben toen mee geweest met 
mijn moeder, Anna Waardeloo-de Bruin. Mijn moeder zong in het dameskoor van 
de KAV in Rijswijk en zij deed daar goede contacten op. Zij zong de, meestal 
klassieke, liederen ook thuis, zoals een lied op muziek van Ludwig van Beethoven 
over een herdersfluit en een beekje dat ik graag meezong. 

Bezoek aan café-restaurant ‘Jagershuis’ in Zeist, 26 juni 1952. Ze zullen wel met de VIOS-bus zijn 
geweest. Bij mevrouw Hoogduin is nog een aantal namen bekend
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Zij gingen in Den Haag op excursie naar melkinrichting ‘De Sierkan’, waarvan nog 
een foto bestaat. Bij een trip naar de KRO-studio, in de Emmastraat in Hilversum, 
zagen zij de geheimen van de geluiden bij de hoorspelen gedemonstreerd. 
Hoorspelen hadden toen een grote luisterdichtheid. 

De samenwerking met het RK Vrouwengilde verliep stroef. In 1951 was er 
gezamenlijk geld bijeengebracht om zieken een schaaltje fruit te brengen. Het 
gilde had op de bijgevoegde kaartjes alleen zichzelf vermeld als schenker, terwijl 
de KAV er natuurlijk ook bij had moeten staan. Dit was incorrect en tekenend voor 
de matige sfeer. De KAB noemde dit moedwillige tegenwerking van de KAV door 
het RK Vrouwengilde.
In 1951 werd de ‘Stichting 1853-1953’ opgericht om het eeuwfeest ‘Honderd jaar 
Kromstaf‘ op te zetten met als doel het inschakelen van alle ‘levende werkzame 
geledingen van het Katholiek leven’. Dit was het feest van ‘Het herstel der 
Katholieke Hiërarchie 1853-1953’ en werd gezien als een hoogtepunt van ‘het 

Bezoek aan de N.V. melkinrichting ‘De Sierkan’  in ‘s-Gravenhage, 1953
Bij mevrouw Hoogduin is nog een aantal namen bekend
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rooms triomfalisme’. De raad stond onder een presidium van twee voorzitters: 
de Limburgse Commissaris der Koningin dr. F.J.M.A.H. Houben en de priester-
hoogleraar Reinier Post. Initiatiefnemers waren onder andere F.P.A. Tellegen en 
mgr. H.T.E. Beel, terwijl als enige vrouw in dit mannengezelschap zitting nam: 
jkvr. M.J.A. van Nispen tot Sevenaer-Ruijs de Beerenbrouck, presidente van 
het ‘Centrum der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging’. Ook de sociale 
organisaties zetten zich in om de leden voor te bereiden op dit eeuwfeest. De KAB 
verzorgde onder andere een vormingsprogramma dat gericht was op de betekenis 
van de afgelopen eeuw. In dit programma werd opgeroepen om tijdens de nu 
aangebroken tweede fase van emancipatie, die van de christen-leken, de weg te 
vinden. Het feest werd op 16 en 17 mei 1953 met een tweedaagse bijeenkomst in 
het Galgenveldstadion in Utrecht gevierd. Ik herinner mij dat er werd gesproken 
over Limburgse vendelzwaaiers, die op het veld van het stadion aan de manifestatie 
deelnamen. Ook de KAV zette zich in voor de emancipatie van katholiek Nederland 
en leden van de KAV-Rijswijk, onder wie mijn moeder, gingen vanzelfsprekend 
naar deze manifestatie.
De KAV hielp in februari 1953 de slachtoffers van de watersnood van Zeeland 
met een kledinginzameling op de school in de Esdoornstraat. In 1956 werkten 
de vrouwen mee aan een collecte voor Hongarije, toen daar de opstand tegen de 
Russen uitbrak en veel Hongaren in zeer moeilijke omstandigheden hun land 
ontvluchtten.

Een kleine groep van twintig deelnemers van de KAV ging in 1953 op een 
vierdaagse bedevaart naar het Mariaoord Beauraing in Luxemburg. Enkele KAB-
echtgenoten gingen mee, evenals kapelaan Geraerts als geestelijk begeleider. In 
de zomer van 1956 werd ook door de KAB en de KAV gezamenlijk een reis naar 
Lourdes in Frankrijk gemaakt.

Bedevaart naar Beauraing, 1953
1e rij,  mevrouw Parlevliet, mevrouw Peters, onbekend, mevrouw Van der Horst, mevrouw Anna 
Waardeloo-de Bruin (mijn moeder);
2e rij: kapelaan Geraerts, heer Peeters, mevrouw Cor Ravensbergen-Bijsterveld,  twee onbekenden, 
mevrouw Foppe, mevrouw Midden, onbekend. Op de achterste rij de zus van mevrouw Ravensbergen 
achter mevrouw Foppe, verder onbekenden.
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Vrouwen, die KAV-lid waren, of wier man lid was van de KAB 
in Rijswijk, konden, als zij door drukte in het gezin ziek of 
herstellende waren en rust behoefden, zes weken naar het 
rusthuis voor vrouwen ‘Sonnehaert’ in Zeist. Dit hoorde bij 
de instelling ‘Herwonnen Levenskracht’ die was gerelateerd 
aan de KAB. Enkelen gaven zich op om zieke medeleden te 
bezoeken. Bij een feestelijke gelegenheid bezochten bestuur 
en leden bijvoorbeeld een gezin, waar men een 25-jarig 
huwelijksjubileum vierde.

Men betaalde als KAV-lid contributie en sommige vrouwen haalden 
die bij de leden thuis op. Mijn moeder haalde de contributie op bij 
een mevrouw die aan de Jan Thijssenweg woonde. Haar man was 
beheerder van een achter Huize Hoornwijck gevestigd sportpark. 
Ik wandelde vaak mee. Ze hadden daar een herdershond aan 
een ketting in een hok. Die ging erg tekeer met blaffen, zodat ik 
behoorlijk bang was. Toen de hond later geen kettinghond meer 
was, was hij rustig en werd het contributie ophalen een vlottere 
aangelegenheid.

In samenwerking met de KAB werd met de kinderen het 
Sint-Nicolaasfeest gevierd. In 1952 waren de kosten voor dit 
gezamenlijke Sinterklaasfeest KAB/KAV f 256,72. Enkele dames 
maakten leuke en zeer mooie ‘zwarte pietenpakken’ van rood 
fluweel met versieringen. Om kinderen van KAB- en KAV-leden 
een vakantie te geven, was er een uitwisselingsprogramma met 
Groesbeek en Made. Mijn moeder was korte tijd voorzitster 
maar moest om gezondheidsredenen afhaken.

In 1964 werd de KAB omgezet in het ‘Nederlands Katholiek 
Vakverbond’ (NKV) en daarmee werd ook de naam en de 
structuur van de KAV herzien. Voortaan organiseerde de KAV 
zich als ‘Vrouwenbeweging van de NKV’ en ging ‘VNKV’ 
heten. De VNKV-vrouwen wilden landelijk hun stem laten 
horen in de maatschappij. Zij wilden serieus genomen worden, 
maar dat viel moeilijk te realiseren. De mannen en vrouwen 
van de FNV hadden weinig op met het katholieke van de VNKV. 
Dat leidde er toe dat men zich in 1986 los maakte van de vakbeweging. 
‘Het RK Vrouwengilde en de ‘RK Plattelandsvrouwen’ zagen ons, de VNKV, als 
onwaardig en het kostte moeite om een gezamenlijke avond te organiseren en als 
dat lukte, waren wij degenen die de afwas moesten doen’, aldus een VNKV-vrouw 
in den lande. Het mondiger worden en emanciperen houdt aldus toch nog altijd 
standsverschil in, wat uiteindelijk tot een dood spoor leidt. Mijn moeder overleed 
in 1965 en het verdere verloop in Rijswijk van de VNKV heb ik niet meer gevolgd. 
De leden werden ouder en de landelijke VNKV werd op 1 januari 1996 opgeheven 
vanwege onvoldoende draagkracht.
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De kinderen van de VNKV-vrouwen is het over het algemeen beter vergaan, 
hoewel zij terugzien op de zware tijd die hun moeders meemaakten. Gelukkig 
vonden deze na de oorlog in de KAV een steun- en lichtpunt en ook een zekere 
ontspanning. Het was een tijd van wederopbouw en vernieuwing waaraan zij voor 
hun gezinnen hun steentje bijdroegen.

Bronnen:

Archief KAV, gemeentearchief Delft, inv. 732 nr. 5 (notulen ledenvergaderingen)

Margriet Derks en Marijke Huisman, Edelmoedig, fier en vrij, Katholieke 
Arbeidersvrouwen in de twintigste eeuw, Verloren, Hilversum, 2002
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Kranslegging bij het oorlogsmonument ’t Haantje op 7 oktober 2012
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Monument ‘t Haantje
Rob de Mooy

Komende zondag herdenking Monument ’t Haantje’. Zo kondigde 
de regionale krant Groot Rijswijk van 4 oktober 2012, in Rijswijk 
Regelrecht, het informatiekatern van de gemeente Rijswijk, de op 
7 oktober 2012 voorgenomen herdenking aan van de slachtoffers 

van de executie op de spoorwegovergang aan ’t Haantje in 1944. 
Voor wat betreft dit soort specifieke oorlogsmonumenten is de gemeente 
recentelijk afgestapt van de gewoonte om op 4 mei bij alle oorlogsmonumenten 
de gevallenen te herdenken. Op 26 september 2012 werd al een herdenking 
gehouden bij het oorlogsmonument aan de Mgr. Bekkerslaan voor de vliegers 
van de ‘LIL MAX’, die daar op 26 september 1944 was neergestort. Dat 
monument is door de Shalomschool geadopteerd. Volgens bronnen uit het 
gemeentekantoor zoekt men voor het monument aan ’t Haantje ook een 
sponsor, bij voorkeur uit de wijk Rijswijk-Zuid. De gedachte hierachter is 
om wijk en buurt meer te betrekken bij de geschiedenis en historie van de 
leefomgeving.

De geschiedenis van het monument ’t Haantje
Al op 14 oktober 1949 werd in de Rijswijkse Courant gewag gemaakt van de 
oprichting van een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de 
fusillade tussen de spoorstaven aan ’t Haantje. Als straf voor de aanslagen op het 
spoor van 17 september en 25 september 1944 - een uitvloeisel van de algemene 
spoorwegstaking - werden tien leden van een verzetsgroep op 7 oktober 1944 om 
18.00 uur geëxecuteerd op de locatie van de aanslagen. Details van de toedracht 
werden uiteengezet in boekje nr. 6/7 van de Rijswijkse Historische Reeks Om nooit 
te vergeten, Rijswijk in de tweede wereldoorlog.

‘

Plaquette met de namen van de gefusilleerden
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Op 4 mei 1970 onthulde burgemeester Bogaardt een plaquette met de namen van 
de tien gevallenen. Toen burgemeester Henk Zeevalking kort na zijn benoeming 
een rondgang door de gemeente maakte, trof hij bij ’t Haantje een verwaarloosd 
monumentje aan. Op zijn aandringen werd het opgeknapt en op 4 mei 1979 legde 
hij er een krans, samen met zijn chauffeur en een wethouder.
In de jaren tachtig kondigden de Nederlandse Spoorwegen het voornemen 
aan de spoorweg te verbreden naar twee maal twee sporen. Door de ligging 
van het geplande tracé zou het oorlogsmonumentje in de weg komen te staan. 
Gemeentewerken Rijswijk kreeg in 1988 de opdracht met een voorstel te komen 
tot verplaatsing van het monument. Uiteindelijk werd schrijver dezes verzocht 
een ontwerp te maken voor een nieuwe locatie. Na een grondig onderzoek 
naar de gang van zaken  rond de oorlogsmonumenten in Rijswijk en in het 
bijzonder het gedenkteken aan ’t Haantje, heb ik, in overleg met de beheerder 
van de oorlogsmonumenten, een voorstel op papier gezet. Op 2 mei 2000 hebben 
Burgemeester en Wethouders, voor deze de directeur ‘Dienst Grondgebiedzaken’, 
in opdracht van hoofd ‘Vergunningen en Handhaving’, P. de Vries, een vergunning 
verleend. De tekeningen die behoren bij deze vergunning zijn helaas na uitvoering 
door de gemeente vernietigd. Gelukkig beschikte de beheerder nog over een 
papieren kopie met stempel ‘Archief openbare werken’. Het ontwerp behelst 

een betonnen plateau met driezijdige ommuring, waardoor bloemstukken en 
kransen in de luwte liggen. In de achterwand bevinden zich sterke haken, 
waaraan kransen kunnen worden gehangen. Midden tussen de muurtjes staat het 
monument. Het geheel wordt ondersteund door drie geheide palen die op enige 
afstand in zuidwestelijke richting van de oude locatie in de grond zijn gedreven. 
Aan de rechterzijde is plaats voor een vlaggenmast. De twee grote populieren die 
oorspronkelijk achter het monument stonden, hebben het veld moeten ruimen.

Perspectieftekening van het monumentje uit 1998
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Van de gefusilleerden is bekend dat geen van de mannen Rijswijkers waren. 
Wie waren zij dan wel? Het boekje van Thérese Clay Want de dood is altijd van 
een ander, geeft wat achtergrondinformatie over de tien verzetslieden. In het 
‘Rijswijks Historisch Informatiecentrum’ (RHI) is ook informatie te vinden over 
deze terechtstelling. Maar om meer te weten te komen over deze helden wendde ik 
mij tot de archieven van Den Haag en Delft: het ‘Haags Gemeentearchief’, omdat 
het ging om mensen die in Den Haag voor het verzet werkten, hoewel ze er niet 
allemaal woonden. En Delft, omdat een groot deel van het Rijswijkse Archief zich 
daar bevindt. Het RHI beschikt overigens wel over de overlijdensakten, die alle 
hieronder verkort worden weergegeven. 

Akte no. 219 – 1944, 19 October  
Zo begon de akte van overlijden op 7 oktober, die door de opperluitenant van 
politie, Dirk Overweg (43 jaar), aan de ambtenaar van de burgerlijke stand der 
gemeente Rijswijk, werd voorgelegd. Er werd melding gemaakt van het overlijden 
van ‘Britzel, Frans, vierentwintig jaren, ambtenaar ter secretarie en geboren te 
Borculo’. Voorts werd geschreven dat hij woonachtig was te ’s-Gravenhage, 
ongehuwd en de zoon van Frans Britzel, ambtenaar ‘Maatschappelijk Hulpbetoon’ 
en van Grietje Tjitske Furda, zonder beroep en beiden wonende te ’s-Gravenhage. 
De akte werd voorgelezen en ondertekend door W. Overweg en M.C.F. (T.) van 
Bergen.
In WikiDelft – Het Haantje, lazen we nog dat Frans jr. geboren werd op 13 
september 1920. 

Akte no. 220 – 1944, 19 October
Christiaan Dirk van ’t Hoff, 53 jaar, 17 maart 1891, zoon van Johannes Hendrik 
van ’t Hoff en Jacoba Hendrika Bavius. Hij was gehuwd met Johanna Hendrika 
Sara Groeneveld. Christiaan was ambtenaar, functionele rang van commies 
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Akte no. 221 – 1944, 19 October
Roelof Frederik Koopmans, 21 jaar, 17 december 1922, zoon van Arend 
Koopmans, gemeenteambtenaar,  en Sophia Charlotte Armbrist. Roelof was 
ongehuwd en was kantoorbediende. Volgens de overlijdensakte zou zijn moeder 
zijn overleden.

Akte no. 222 – 1944, 19 October
Willem Roland Hector van Golberdinge, oud 29 jaar, 28 juli 1915, zoon van 
Willem Frederik Henkdrik van Golberdinge, beeldhouwer, en Anna Rosina 
Meisenhofe. Hij was gehuwd met Celestina Simonetti. Roland was marconist en 
woonde in ’s-Gravenhage.

Akte no. 230 – 1944, 25 October
Klaas de Vries, 28 jaar, 20 juli 1916, zoon van Douwe de Vries, kaasmaker en Wiep 
de Jong, die in Dwingeloo woonden. Douwe was geboren in Lemsterland (Echten). 
Hij was waterbouwkundig opzichter en woonde in ’s-Gravenhage. 
WikiDelft gaf geen uitsluitsel over Klaas’ woonplaats ten tijde van de fusillade.

In de rechter rij namen op het monument troffen we twee broers, Hendrik en Pieter 
Stavast met een achteraf gezien opmerkelijke achternaam.
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Akte no. 227 – 1944, 25 October
Hendrik Stavast, 24 jaar, 7 april 1920, zoon van Marten Stavast en Pietertje 
Smit. De ouders woonden in Vries, even ten noorden van Assen. Marten was 
kantoorbediende, maar de akte sprak van ‘zonder beroep’, Pietertje was fruitteler. 
Hendrik woonde ook in Vries. Het is onduidelijk hoe hij in het Haagse verzeild 
was geraakt. Hendrik was ongehuwd en boekhouder, hoewel hij in de akte ook als 
‘zonder beroep’ werd vermeld.

Akte no. 228 – 1944, 25 October
Pieter Stavast, 22 jaar, 18 juni 1922. Volgens de akte was Pieter ambtenaar, volgens 
WikiDelft boekhouder, ongehuwd en wonende te Vries.
Waar de broers geboren zijn, is een raadsel. Volgens de akte van overlijden is 
Hendrik geboren te Campanï in Roemenië en zijn broer Pieter in Morenï in 
Roemenië. WikiDelft draait de geboorteplaats precies om. Morenï en Campanï 
liggen resp. 70 en 98 km. ten noordwesten van Boekarest.

Akte no. 229 – 1944, 25 October
Pieter Bogaard, 42 jaar, 9 april 1902, geboren te Oudshoorn, gemeente Alphen aan 
den Rijn en zoon van Cornelis Hendrik Bogaard, expediteur en Margaretha Maria 
Kok. Pieter was gehuwd met Petronella Meyers, woonachtig te Breda en expediteur 
van beroep. Zijn ouders woonden ten tijde van de opname van de akte in de Bilt.

Akte no. 232 – 1944, 27 October
Jacobus (Jacques) Antonius Aloijsius Maria de Waal, 44 jaar, 21 januari 1900, 
geboren in Ravenstein en zoon van Petrus Wilhelmus Aloijsius de Waal, 
overleden, en Geertruida Teunissen. Jacobus was evacuatieambtenaar en woonde 
in Wassenaar.

Akte no. 226 – 1944, 25 October
Hermanus Gerardus Schram, 22 jaar, 19 juli 1922, ongehuwd, geboren te Vianen 
en woonachtig in Lexmond, zoon van Dirk Joan Schram, loodgieter, en Bartha 
Cornelia Harmsen.

Sinds 2011 hangen  in het Haagse stadhuis drie plaquettes, met daarop 45 namen 
van gemeentemedewerkers die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen 
zijn. Daar vindt jaarlijks op 4 mei een herdenking plaats. Medewerkers van het 
Haags Gemeentearchief hebben onderzoek gedaan naar de personen achter alle 45 
namen. Men vond het belangrijk dat deze namen een gezicht kregen. Medewerkers 
van het archief hebben mij als niet-Haags gemeenteambtenaar en niet-Hagenees 
spontaan het boek, dat voor de collega Haagse ambtenaren werd geschreven, ter 
hand gesteld. In het boek staan verhalen over Frans Britzel en Jacobus de Waal, 
namen die ook op de plaquette van ’t Haantje staan.

Frans Britzel
Frans was werkzaam als tekenaar bij Rijkswaterstaat, maar nam in de oorlog 
ontslag om zich te wijden aan het illegale werk. In 1941 schreef hij in zijn dagboek 
dat hij zich binnen een groep bezig hield met voorbereidingen voor overvallen op 
wapendepots en distributiekantoren. Hij gebruikte de schuilnamen Pim van Doorn 
en Frans van de Kade. Hij had een belangrijke rol bij de ‘Landelijke Organisatie 
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1943 kreeg hij een baan als tijdelijk crisisambtenaar bij de ‘Distributiedienst’ in 
de Goudenregenstraat, waar hij illegale persoonsbewijzen regelde ten behoeve 
van onderduikers. Hij werkte nauw samen met ambtenaar en verzetsman G.J. 
van der Vaart. In maart 1943 schreef Frans in zijn dagboek dat hij druk was 
met persoonsbewijzen, maar zijn werkzaamheden had moeten staken omdat 
de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst naar hem op zoek waren. Op 29 
september 1944 werd een groep verzetsstrijders gearresteerd bij een inval aan de 
Laan van Meerdervoort 415a. 
Ene Adriaan Breed was in de groep geïnfiltreerd en had de groep verraden aan de 
SiPo en de SD. Frans was tijdens de arrestatie bezig met de voorbereidingen voor 
de uitgifte van bonnen voor levensmiddelen voor stakende spoorwegbeambten. Hij 
werd overgebracht naar de Scheveningse strafgevangenis, het Oranje Hotel. Op 7 
oktober 1944 werd hij op transport gesteld samen met negen anderen en tussen de 
spoorstaven gefusilleerd. Zijn zuster Thérèse Clay-Britzel schreef over haar broer 
een boekje.

Laan van Meerdervoort 415a, Den Haag
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Jacobus de Waal
Jacobus (Jacques) de Waal studeerde politieke en sociale wetenschappen en rondde 
een universitaire studie economie af. Hij kwam in 1935 in dienst bij de Dienst 
Maatschappelijk Hulpbetoon als controleur B. Hij was armenbezoeker. In 1939 was 
hij ambtenaar voor ‘Sociale Arbeid’ en later kwam hij bij het ‘Evacuatiebureau’ 
terecht. Als medewerker van de Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon hield hij veel 
Haagse mannen weg uit de gedwongen arbeidsinzet. Bij het Evacuatiebureau  
zorgde hij onder de schuilnaam Van der Heiden voor valse persoonsbewijzen, 
bonkaarten en onderduikadressen voor joodse en niet-joodse onderduikers. Naar 
verluidt heeft hij honderden mensen geholpen. Tot 1944 werkte De Waal alleen, 
maar in september 1944 sloot hij zich in Den Haag aan bij de LO.
Op vrijdag 29 september 1944 werd Jacobus gearresteerd en overgebracht naar het 
cellencomplex van de Scheveningse strafgevangenis. Ook Jacobus werd tegenover 
de gist- en spiritusfabriek bij ’t Haantje op het spoor gefusilleerd.
Jacobus de Waal is begraven op de Begraafplaats Oud Rijswijk aan de Sir Winston 
Churchilllaan. Zijn naam staat ook op herdenkingsmonumenten aldaar.

Literatuur:
M.J. van den Berge, Om nooit te vergeten, Rijswijk in de tweede wereldoorlog, 
Rijswijkse Historische Reeks 6/7,  Gemeente Rijswijk, 1991, p. 35
Thérèse Clay, Want de dood is altijd voor een ander, Elmar, Rijswijk, 1996
Sjoukje Atema en Corien Glaudemans, Drie herdenkingsmonumenten met 45 
namen. Haagse gemeenteambtenaren omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De 
Nieuwe Haagsche, Den Haag, 2012 

Bronnen:
Haags Gemeentearchief. De geraadpleegde bronnen uit deze uitgave staan in 
het bronnenboek dat in de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief en bij het 
‘NIOD’ te raadplegen is.
Rijswijks Historisch Informatiecentrum, diverse dossiers en overlijdensregister, 
met dank aan de medewerkers en de heer Ferry Rollema.
De heer J. Heijmans – Stadsbeheer Gemeente Rijswijk
http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Het Haantje (22 juli 2013)
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Schoolstraat 22
2282 RD Rijswijk z-h
T (070) 3651662

www.vangraafeiland.nl
info@vangraafeiland.nl

Van Graafeiland is voor menig Rijswijker een bekend begrip: de verlichtingszaak aan de 
Schoolstraat die tot in de jaren negentig bestond. Sinds 2003 is Van Graafeiland terug 
in dat zelfde pand aan de Schoolstraat. Nicolet, de dochter van, runt daar haar eigen 
makelaardij en taxatiebureau.
De normen en waarden met betrekking tot klantvriendelijkheid zijn Nicolet met de paplepel 
ingegeven. Ze hanteert een eigen stijl, waarbij een modern bedrijf gecombineerd wordt 
met ouderwetse service. 

U wordt van harte uitgenodigd om eens binnen te lopen of een afspraak te maken!

Kijk voor meer informatie op de website: www.vangraafeiland.nl

Volg ons

graaf adv01.indd   1 04-10-13   11:39
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Ant Post op de laatste dag van september 2013
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Ant Post: 20 jaar plezier op 
‘Huis te Lande’

Frans Holtkamp

Er kunnen wellicht wat exacte gegevens van data en dergelijke niet geheel 
kloppen, maar ik heb geen archief om te kunnen raadplegen,’ zegt Ant 
Post aan het begin van het interview. Van huis uit wetenschapper, 

gepromoveerd in de faculteit wis- en natuurkunde (biologie), is zij gewend 
exact te denken. 
Het interview vindt plaats in Den Haag in een licht en ruim appartement - ze 
bewoont het sinds kort - vlakbij Clingendael.

Ant Post was van 1963 tot en met 1983 de derde directrice van Huis te Lande, 
de eerste ‘Middelbare Tuinbouwschool voor Meisjes’ in Nederland. Met grote 
betrokkenheid gaf ze vorm aan de idealen die Jacoba Hingst en haar vriendin 
Cornelia Pompe in 1907 voor ogen stonden. Jacoba Hingst had een missie: 
het tuinbouwonderwijs, dat aan het begin van de 20e eeuw nog steeds een 
mannenbolwerk was, openbreken voor meisjes. Heel haar vermogen had ze ervoor 
over. Dertig jaar lang was Jacoba de bezielende kracht van de door haar gestichte 
school Huis te Lande. In een interview in het tijdschrift Buiten in 1907 lichtte zij 
de doelgroep van deze unieke opleiding nader toe:

Ziet eens, er is tegenwoordig een ware trek naar buiten. (.....) Hoeveel jonge 
meisjes zijn er niet, wier toekomst het wezen zal om op het land in een of ander 
dorp te wonen; hoevelen zijn er niet, die verloofd zijn met een aanstaand predikant 
of notaris. Zij zullen allen in het bezit komen van een grotere of kleinere tuin. (.....) 
Voor zulke meisjes is onze inrichting bestemd.1

In 1937 volgde mevrouw H.E. Casparé haar op. Na 26 jaar, in 1963, nam Ant het 
estafettestokje over. Twintig jaar had ze dat met plezier in handen. We laten Ant 
daarover nu zélf aan het woord.

Jeugd en studie
Ik ben op 21 augustus 1922 in Groningen geboren. Als Anna, alléén maar Anna. 
Over enkele maanden hoop ik 91 te worden. 
Na mijn hbs-b ben ik biologie gaan studeren. Genetica interesseerde me enorm. 
Ik wilde kweekster worden en zou daarvoor naar de ‘Landbouw Hogeschool’ in 
Wageningen moeten, maar Wageningen was in 1941 door de oorlogshandelingen 
erg beschadigd. Ik ben toen aan de slag gegaan bij een achterneef van mij, 
die een groente- en fruitbedrijf aan de Dokkumer Trekweg in Leeuwarden 
had. Op dat moment dachten ze thuis: ‘Nou, het gaat wel over met die ideeën 
van haar om kweekster te worden’. Maar het ging niet over. Mijn neef was 
tuinbouwvakonderwijzer en die adviseerde me om met de tuinbouwconsulent in 
Leeuwarden te gaan praten. Deze raadde mij aan eerst biologie te gaan studeren. 
‘Je kunt altijd nog naar Wageningen gaan.’ Zo begon ik in Groningen aan mijn 

‘
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studie biologie. Maar in februari 1943 werd, vanwege de oorlog, ook daar de 
universiteit gesloten. Professor M.J. Sirks van genetica vroeg me toen als ‘knechtje’ 
te komen helpen in de genetische proeftuin. Tussen het wetenschappelijke werk 
door verbouwden we ook wel aardappels, niet voor onderzoek, maar voor onze 
hongerige magen.
Na de oorlog ben ik weer aan het studeren geslagen. Toen brak de tijd van 
stagelopen aan, van het werken aan een doctoraal onderwerp. Daarbij wilde ik 
toch weer die tuinbouwkant op. Eén van onze assistenten werkte als entomoloog 
in Zeeland, op ‘Zeelands Proeftuin’, en had het er geweldig naar zijn zin. Dus 
ik vertelde professor Sirks, dat ik ook graag naar Zeelands Proeftuin wilde. 
Helaas kon dat niet via de universiteit in Groningen, want die specialisatie 
had men daar toen niet. Daarom hebben ze me overgeheveld naar Leiden. Ik 
kwam er bij professor D.J. Kuenen terecht, een fantastische man. Hij had een 
prachtig onderwerp voor me in Zeeland: de ‘biologie van de appelzaagwesp’. 
Een zomer lang, drie maanden, heb ik eraan gewerkt. Ik vond het er heerlijk: 
theorie én praktijk! Daarom ben ik wat langer gebleven om met de pluk te helpen, 
totdat ik weer college moest lopen. Dat heb ik nog een jaar gedaan en in 1951 
ben ik afgestudeerd. Professor Kuenen vroeg me toen of ik nog een onderwerp 
voor hem wilde uitvoeren. Ik zei: ‘Graag!’ Maar er was geen geld. Dat moest 
eerst door verschillende biologische instituten bij elkaar gekrabbeld worden. 
Dat lukte en zo kon ik eindelijk met mijn onderzoek beginnen naar de invloed 
van cultuurmaatregelen op de populatieontwikkeling van de fruitspintmijt in de 
fruitteelt. Dat onderzoek moest van de grond af aan opgezet worden. We hadden 
een leuk stel jonge mensen op het laboratorium. Ik heb er een fantastische tijd mee 
gehad. Zeelands Proeftuin is op een gegeven moment uitgebreid en de naam is 
veranderd in ‘Proefstation voor de Fruitteelt’.
Ik zat begin 1953 ook in Zeeland en heb de watersnoodramp intens meebeleefd. 
Ruim een maand hebben we, drie jonge onderzoekers, voor het Rode Kruis 
gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld geholpen om een kaartsysteem op te zetten voor het 
opsporen van vermiste personen. Ik hoorde echt bij de Zeeuwen. 
Het onderzoek naar de fruitspinmijt bleek geschikt als promotieonderwerp en dus 
ben ik gepromoveerd bij professor Kuenen in Leiden.2 Dat was een heel speciale 
dag. Ik dacht in Zeeland verder te gaan met mijn onderzoek, maar het liep anders.

Titel op voorblad proefschrift van Ant Post
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Naar Rijswijk
Mevrouw Casparé belde mij op met de vraag of ik haar wilde opvolgen als 
directeur van Huis te Lande. Ik ontmoette haar vaak op de ‘Plantenziektendagen’, 
die ieder jaar in Wageningen werden gehouden. Bovendien was ik al een paar 
keer als gecommitteerde op Huis te Lande geweest, dus ik kende de sfeer. Maar 
ik zei: ‘Ik zal erover nadenken, mevrouw Casparé’. Ik legde de hoorn op de haak 
en zei tegen de collega’s met wie ik juist werkoverleg had: ‘Nou, ik blijf liever 
in Zeeland!’ Maar die mannelijke collega’s antwoordden: ‘Ant, je zou verder om 
je heen moeten kijken, want het is voor een vrouw natuurlijk veel moeilijker hier 
een leidende positie te krijgen dan voor een man. Assistenten en afdelingshoofden 
van de instituten zijn door de bank genomen mannen en er staan er nog genoeg 
in de rij’. Dat was in 1962 en geld om met mijn onderzoek verder te gaan, was 
er in die tijd niet. We waren met het onderwerp eigenlijk tien jaar te vroeg. Ik 
heb toen met professor Kuenen gesproken, met de directeur van het ‘Instituut 
voor Plantenziektenkundig Onderzoek’ (IPO) over mijn onderzoek en met mijn 
contactpersoon bij de ‘Landbouworganisatie TNO’ die mijn promotieonderzoek 
had betaald en zij raadden mij aan de plussen en minnen eens goed naast elkaar 
te zetten. Uiteindelijk heb ik besloten om toch naar Huis te Lande te gaan. Het 
was ook voor het eerst dat ik solliciteerde. Er solliciteerde nog iemand, ook een 
‘Leienaar’. Ze hebben uiteindelijk toch voor mij gekozen, omdat ik een vrouw 
was? Ze dachten kennelijk: ‘Dit wordt de derde vrouw voor Huis te Lande’. Zo 
ben ik in Rijswijk gekomen.

Mevrouw Casparé
Van mei tot september 1963 werd ik door mevrouw Casparé ingewerkt. Na drie 
maanden nam ik het van haar over, want zij ging toen met pensioen. Mevrouw 
Casparé was een buitengewoon enthousiaste figuur, gemakkelijk in contacten 
leggen met mensen. Zij was antroposofe en wilde, héél fundamenteel, op school de 

H.E. Casparé (links) werkt Ant Post in (1963) 
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biologisch-dynamische productiemethode van de gewassen doorvoeren. Eigenlijk 
was het wel grappig: de interesse van Jacoba Hingst ging in het bijzonder uit 
naar de geschiedenis van de tuinkunst en van de tuinarchitectuur, terwijl mevrouw 
Casparé de bodem en de gewassen meer toegedaan was. 
Maar haar grote verdienste is, dat zij de school goed door de oorlog heeft geloodst. 
In 1944 werd het gebouw aan de Van Vredenburchweg 150 door de Duitsers 
gevorderd en in de tuin werd een tankgracht gegraven. Het huis werd door de 
Duitsers volkomen uitgeleefd. Zij woonde daar eigenlijk, maar moest eruit. Ze is 
toen in een schaftlokaal - dat was een houten huisje in de tuin, het latere ‘Houtvat’ 
- gaan wonen. Ze sliep er op een veldbed. Ze heeft er ook nog onderduikers gehad. 
Zo lang mogelijk heeft ze ervoor gezorgd, dat de kassen functioneerden zo goed 
als het ging. Na de oorlog is ze heel moedig meteen met de opbouw begonnen. In 
1954 - de school werd toen veel te klein, want het aantal leerlingen groeide sterk na 
de oorlog - heeft ze eindelijk het eerste schoolgebouw gekregen met drie lokalen. 
Het was een echt schoolgebouw.
In 1963 heeft ze nog een nieuwe kas kunnen bouwen. Die is overigens in mijn 
tijd al weer afgebroken. Maar ze heeft zich inderdaad voor die school geweldig 
ingespannen. Ze had soms minder goede contacten met het bestuur, door haar 
belangstelling voor de biologisch-dynamische productiemethode van de gewassen. 
Het bestuur geloofde daar niet zo in.

Jacoba Hingst
Ik wil graag iets over Jacoba Hingst vertellen, de eerste directrice van Huis te 
Lande. Samen met mejuffrouw Pompe runde zij de school. Hoe zij elkaar hebben 
leren kennen? Jacoba Hingst was op de ‘Nationale Vrouwententoonstelling’ in 
1898. Zij stond met mejuffrouw Pompe in het bloemenvak. Mejuffrouw Pompe 
werkte op de orchideeënkwekerij van haar zwager. Jacoba Hingst kon meteen 

Huis te Lande
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geweldig goed met haar opschieten en zo is er een band ontstaan. Het bleek dat 
er ontzettend veel jonge vrouwen kwamen, meisjes die vroegen of er ook een 
tuinbouwopleiding voor hén was. Je had wel tuinbouwscholen in Lisse, Aalsmeer 
en in Frederiksoord, maar die namen geen meisjes aan. 
Toen is Jacoba begonnen met de voorbereidingen voor het stichten van een 
school in Rijswijk. Het was een vrouw met een geweldige visie en een groot 
doorzettingsvermogen. Ze zocht contact met de gemeente om grond te kopen. Het 
werd een stuk van drie hectare aan de Van Vredenburchweg. Daar heeft ze twee 
villa’s op laten bouwen, villa Huis te Lande en later ook ‘Huis te Velde’, meer naar 
achteren in de tuin. Ook is ze direct begonnen met het bouwen van kassen. Voor 
tuinarchitectuur had ze een bijzondere belangstelling, tuintekenen lag haar na aan 
het hart. In haar tijd waren er twee personen die daar les in gaven, mejuffrouw 
Neurdenburg en mejuffrouw Boon. De laatste heb ik ook nog ontmoet. Mejuffrouw 
Hingst gaf verder de theoretische vakken en mejuffrouw Pompe de praktische. Na 
een paar jaar moest mejuffrouw Pompe echter wegens ziekte de school verlaten en 
zij overleed spoedig daarna.

Ingang Huis te Lande
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In 1915, toen mejuffrouw Hingst al acht jaar bezig was, meende ze dat het 
onderwijs op school goed genoeg geregeld was en stelde ze een Raad van Bestuur 
in. Daarvoor vroeg ze allemaal deskundigen, bijvoorbeeld professor Westerdijk uit 
Baarn en later professor Sirks. Maar ook mensen uit de praktijk trok ze aan, zoals 
hortulanus De Wit uit Leiden en de hortulanus van de Dierentuin in Den Haag. Die 
hebben haar advies gegeven. 
Jacoba Hingst was de school zó ongelofelijk toegedaan, dat ze al haar geld erin 
stopte. Ze kreeg in 1919 voor het eerst zélf een klein salaris. In 1922 werd voor 
het eerst financiële hulp ingeroepen bij het departement. De kosten waren als 
particulier niet meer op te brengen. De schoolgeldregeling veranderde en Huis te 
Lande werd daardoor ook voor meer meisjes toegankelijk. Het embleem van Huis 
te Lande was de zonnebloem, een combinatie van buis- en lintbloempjes. Die 
verschillen van vorm en wezen, maar ze zijn toch samen één geheel. Dat vond zij, 

met al die verschillende meisjes, die 
uit alle hoeken van het land kwamen, 
prachtig. En het motto van de school 
was ‘Zien groeien doet groeien’. 
Ongelofelijk!
Nu is het bijzondere, dat ze in de 
statuten van de Raad van Bestuur liet 
opnemen, dat er in 1950 en iedere 
dertig jaar daarna gecontroleerd 
moest worden of de opleiding nog aan 
de eisen van de tijd voldeed. Jacoba 
veronderstelde, dat na vele jaren 
de tuinbouwschool wel eens ‘uit de 
tijd kon geraken’. Dat heeft ze goed 
voorzien, want als je nu ziet hoe de 

Gevelsteen Huis te Lande met bekende spreuk van Jacoba Hingst

Button met bekende spreuk van Jacoba Hingst
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tuinbouwschool is veranderd, dan heeft ze toch gelijk gekregen. Daar heeft zij in 
de statuten dus al op gewezen. Ze was inderdaad een vrouw met visie. Nadat ze met 
pensioen gegaan was, veranderde de Raad van Bestuur ter ere van haar zijn naam 
in de Jacoba Hingst Stichting. 

De meisjes
Er was in de tijd van Jacoba Hingst in de tuinbouwsector geen opleiding voor 
meisjes, terwijl er wél behoefte aan was. Jacoba is er mee begonnen, maar dat was, 
zeker in het begin, een kostbare kwestie. Die meisjes moesten uit het hele land 
naar Rijswijk komen en daar kost en inwoning zien te vinden. Vandaar ook dat er 
vooral meisjes uit hogere kringen naar Huis te Lande kwamen of, liever gezegd, 
dochters van toch wel kapitaalkrachtige ouders. Bovendien hadden ze vaak een 
betere opleiding. Ze moesten vooral later zelfstandig een beroep kunnen uitoefenen 
en het was ook belangrijk dat ze, ‘als ze met een predikant of een kweker zouden 
huwen, dan ook de tuin konden onderhouden of eventueel zélf een tuintje zouden 
kunnen beginnen’, zoals Jacoba schreef. Toen ik in 1963 aantrad speelde dat niet 
meer.

Modernisering
Ik was vóór 1963 verschillende keren op Huis te Lande geweest als gecommitteerde 
en had de indruk dat de school wat gemoderniseerd moest worden, zowel op het 
gebied van de leerstof als op dat van het gereedschap dat in de tuin gebruikt 
werd. Er was bijvoorbeeld geen frees om een groter stuk grond om te werken. De 
inspecteur van het Landbouwonderwijs, ir. P. Doornbos - hij is later een grote vriend 
van me geworden - stond volkomen achter de modernisering.3 Het punt was dat het 
bij de rijksscholen veel gemakkelijker ging. Wij waren een bijzondere school: het 
moest allemaal via het bestuur gaan. Ik heb de frees en dergelijke erdoor gekregen, 
maar het was niet eenvoudig om de mensen daarmee aan het werk te zetten. Als je 
iemand opvolgt, dat heb ik wel begrepen, is het logischerwijs heel moeilijk voor het 
personeel om een nieuwe koers te aanvaarden. Dat duurt even.
De modernisering verliep niet zo gemakkelijk, ook al omdat het bestuur een 
regentenclub was. Ik was het proefstation in Zeeland gewend, waar alleen maar 
jonge mensen werkten. In Rijswijk werd ik met dat regentenbestuur geconfronteerd. 
Na een heerlijke lunch, verzorgd door mevrouw Lagerwey, de huishoudster, begon 
de vergadering. Op een bepaald moment werd rond 17.00 uur de directrice binnen 
gevraagd en die moest dan aanhoren wat het bestuur besloten had. Toen ik dát 
meemaakte zei ik tegen mevrouw Casparé: ‘Daar kan ik niet mee leven’. Ik heb 
het aanhangig gemaakt toen zij weg was. Er was één man in het bestuur, die er 
absoluut op tegen was dat de directrice tijdens de vergadering aanwezig zou zijn. 
Deze, de penningmeester, was een ambtenaar van een ministerie. Die kwam iedere 
veertien dagen de kas controleren en als er een stuiver verschil was, dan stond de 
boel op zijn kop. Het hele financiële beheer moest opnieuw worden opgezet. Via 
mijn broer had ik gelukkig een goede accountant gevonden. ‘Landbouwonderwijs’ 
stond direct achter mijn plannen, maar ik moest het wél allemaal via het bestuur 
geregeld krijgen. Uiteindelijk, doordat onder andere ir. A. Raad, die toen ook al in 
het bestuur zat, achter mij stond, mocht ik gewoon bij de vergaderingen zijn. De 
penningmeester ging weg, want die bleef tégen mijn aanwezigheid. Het was: ‘Zij 
eruit of ik eruit’. Het was natuurlijk gemakkelijker om een nieuwe penningmeester 
te krijgen dan een directeur, denk ik. Dus is er een andere penningmeester gekomen. 
Daar ging het financiële beheer verder goed mee’.

Button met bekende spreuk van Jacoba Hingst
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Internaat
Toen ik directrice werd, had de school nog een internaat. Dat was in de oude villa 
aan de Van Vredenburchweg gevestigd. Vroeger waren daar veel leerlingen intern. 
Jacoba woonde in Huis te Velde áchter in de tuin, mevrouw Lagerwey was met 
haar dochter gehuisvest in die oude villa. Daar woonden ook de leerlingen op de 
zolderkamers en beneden werd les gegeven. Mevrouw Lagerwey zorgde voor het 
eten, óók voor de meisjes die op kamers waren in Rijswijk. Ze kookte meestal 
voor zo’n 20 leerlingen. Er werd tussen de middag warm gegeten. Ze bereidde 
ook een warme maaltijd voor de bestuursvergaderingen en soms bij bijzondere 
gelegenheden. Op een gegeven moment is mevrouw Lagerwey in verband met haar 
leeftijd weggegaan. Er woonden toen nog enkele meisjes boven op de zolder. Die 
kwamen van ver, van wie één uit Groningen, dus het was wel plezierig dat ze intern 
konden zijn. Maar er kwam geen nieuwe huishoudster meer. Er was geen geld 
voor. Daar kwam nog bij dat we op last van de brandweer een brandtrap moesten 
laten maken aan de buitenkant van het gebouw, zodat de leerlingen bij brand eruit 
konden. Dat was natuurlijk niet te verteren: jonge meisjes boven op zolder en dan 
buiten zo’n trap er naar toe. Die verantwoording konden we als school niet nemen 
en toen is het internaat opgeheven. De meisjes waren bovendien zelfstandiger dan 
ooit: ze gingen gewoon ergens in de kost of op kamers.

Mammoetwet
Op 1 augustus 1968 trad de Mammoetwet van minister Cals in werking. Die 
heeft voor onze school heel positieve gevolgen gehad, want met het invoeren van 
het programma van die wet voldeed de opleiding volledig aan de eisen van de 
‘Vestigingswet Bedrijven’. Ik heb daar stevige discussies over gehad, want het 
bestaande programma van Huis te Lande moest ervoor op de schop. Een heleboel 
praktijklessen kwamen te vervallen en theoretische vakken - Nederlands, Engels, 
maatschappijleer en economie - werden ingevoerd. Daartegen kwamen én leraren 
én leerlingen én oud-leerlingen - de ‘Oud Leerlingen Vereniging’ heeft bij ons 
altijd een grote stem in het kapittel gehad - in opstand. Met de oud-leerlingen 
heb ik er een aparte vergadering over gehad. Maar het ging natuurlijk toch door. 
Ik vond het zó belangrijk, dat ik het ook heel goed kon verdedigen. Ik heb de 
betrokken groepen kunnen overtuigen: de afgestudeerden zouden voortaan voldoen 
aan de eisen van de vestigingwet, dus konden ze zelf een bedrijf beginnen. En de 
doorstroming naar het hbo werd gemakkelijker. Dat was heel positief.
Het oude programma voorzag in het onderhoud van de tuin en de composthoop: 
dat was elke morgen van 8.30 tot 9.30 uur, maar deze praktijk werd geschrapt. 
Voor sommigen was dat moeilijk te verteren. De vrije zaterdag vonden wíj heel 
vervelend, want dan werd er altijd door de leerlingen onderhoud gepleegd. Nu 
moesten de tuinlieden dat gaan doen. Maar de leerlingen vonden de invoering van 
die vrije zaterdag natuurlijk heerlijk, vooral degenen die, ver van huis, op kamers 
waren.

Meer leerlingen
Eerst kregen we even een daling in het aantal leerlingen, omdat de vierde klas 
weg viel. Onze opleiding duurde drie-en-een-half jaar. In het derde jaar liepen de 
leerlingen een half jaar stage. In september kwamen ze dan terug en deden in die 
maand het praktisch eindexamen en in december het theoretisch eindexamen. En 
dat werkte erg prettig. Maar door de Mammoetwet moest die kop ervan af.
De grotere welvaart speelde later een rol in de toename van het aantal leerlingen, 
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bovendien kwamen er veel meer leerlingen uit de regio. En er waren meer 
gegadigden voor de vervolgopleiding. Dat speelde allemaal mee. In die tijd werd je 
na drie jaar mavo, drie jaar havo of het eindexamen van de lagere tuinbouwschool 
in de eerste klas toegelaten. Als je je havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma 
had, kon je in de tweede klas komen, maar er moesten dan wel exacte vakken in 
je pakket zitten. Die vakken werden in de eerste klas al gegeven, want als je die 
niet in je vooropleiding gevolgd had, kon je lessen in bodemkunde, bemesting of 
scheikunde niet volgen. Het werkte wel goed om leerlingen in de tweede klas te 
plaatsen, maar dan moesten ze de teeltvakken inhalen. 

Familiair
Vroeger was het zo, dat de ‘arbeiders’ die bij ons werkten - een vreselijk woord! 
- ‘u’ zeiden tegen de meisjes. Dat was niet meer in mijn tijd. Maar de leraren 
waren altijd nog ‘meneer’. De jaren zeventig brachten daar verandering in. Deze 
jaren waren niet gemakkelijk in het onderwijs. Ik wil in dat verband nog een mooi 
verhaal kwijt: er kwam een leerling bij me en die zei: ‘Ik ben er uitgestuurd door 
meneer Oudshoorn’. Ik vroeg: ‘Hoe is dát mogelijk?’ ‘Ja,’ zei ze, ‘hij zei wat en 
toen zei ik: ‘Hou op met je gezeik’. Ik vroeg haar: ‘Wat betekent dat woord?’ 
Ze zei: ‘Ik weet het niet’. ‘Nou, waarom zei je het dan? Je gaat nu naar meneer 
Oudshoorn en je biedt je excuses aan. Dingen zeggen zonder te weten wat het 
heeft te betekenen, dat moet je niet doen.’ Wim Oudshoorn was een schat van een 
man, maar je moest wél werken bij hem. Ik sprak hem erop aan en zei tegen hem: 
‘Doordat de leerlingen ‘je’ en ‘jij’ mogen zeggen, hebben ze geen idee meer dat jij 
wat anders bent dan Jan, Piet of Klaas’.

Beroepen na de opleiding
Onze afgestudeerden zijn overal terecht gekomen: in het onderwijs, bij het 
nijverheidsonderwijs, bij de ‘Huishoudelijke Voorlichting Ten Plattelande’, bij 
de gemeentelijke plantsoenendienst enzovoort. Eén oud-leerlinge van mij is 
hortulanus geworden in Leiden. En toen ze 70 werd is er een symposium voor 
haar georganiseerd over de tulp. Er is zelfs een tulp naar haar genoemd.
Er zijn ook oud-leerlingen die tuinenreizen gingen organiseren. Dat is ook zeer 
zelfstandig werk. De voorzitter van de ‘Nederlandse Tuinen Stichting’ is een ‘oud-
Huis-te-Lander’. Ze leerden in elk geval zelfstandig zijn. Velen zijn het onderwijs 
in gegaan. Daarom moet ik nog iets vertellen: aanvankelijk hadden we pedagogiek 
en psychologie in de opleiding, zodat de leerlingen later ook konden gaan werken 
bij het nijverheidsonderwijs. Maar door de Mammoetwet werden die vakken 
afgeschaft. Tegelijkertijd constateerden we, dat veel oud-leerlingen lerares in het 
nijverheidsonderwijs waren of lerares bij de ‘Stichting Voorlichting ten Plattelande’ 
en hun werk met plezier deden. Toen hebben we weer een cursus in die vakken 
georganiseerd, maar buíten schoolverband. Degenen die liever het onderwijs in 
wilden, waren daarmee geholpen. Alleen moesten ze extra biologielessen volgen, 
omdat bij ons de biologie op plantkunde gericht was. Toentertijd gaf het ‘Museum 
voor Onderwijs’, nu het ‘Museon’, cursussen biologie. 

Open tuinen
Ik denk ook nog aan iets anders: het openstellen van je eigen tuin tijdens de 
zogenaamde ‘Open-Tuinendagen’. Mevrouw C. Taudin Chabot verzorgde het vak 
‘tuinkunstgeschiedenis’ en na haar gaf Maaike Desmarets er les in. We gingen ieder 
jaar historische tuinen bezoeken met de leerlingen van de tweede klas. Eerst was 
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het Frankrijk, maar naderhand Engeland, want daar heb je veel meer variatie wat 
betreft de architectuur en de keuze van bloemen. Dat was een geweldige aanvulling 
op de leerstof en de leerlingen moesten er altijd een verslag over schrijven. 
Mevrouw Chabot publiceerde in 1968 een folder, Wegwijzer naar Oud-Hollandse 
Tuinen geheten. Dat is het begin geweest van al die boekwerken over open tuinen 
in Nederland. Na die Wegwijzer heeft ze de Iona Tuinengids geschreven. Die was 
veel uitgebreider. ‘Groei en Bloei’ heeft tenslotte het geheel overgenomen onder 
de naam Open Tuinen in Nederland. En nu zijn er talloze organisaties met boeken 
over open tuinen, maar de oorsprong ligt bij de folder van mevrouw Chabot.

Emancipatie
Misschien heb ik wel een bijdrage geleverd aan de emancipatie van de vrouw, 
omdat ik zelf toch wel enigszins geëmancipeerd was. Ik moest het zélf zien te 
rooien, ik moest er zélf op af. De leerlingen zagen natuurlijk dat het kon. Ook 
door de opleiding gingen ze mogelijkheden tot zelfstandigheid leren zien. Vaak 
voerde ik gesprekken met leerlingen over hun toekomst. Ik gaf aan dat, als ze 
niet zouden trouwen, ze een baan moesten zoeken waar ze plezier in hadden. We 
hadden veel persoonlijke gesprekken met de leerlingen. Dat kon nog in die tijd. Er 
waren er nog niet zo veel. Toen ik wegging waren er 300. Mevrouw Casparé hield 
die gesprekken ook, maar van mejuffrouw Hingst weet ik het niet, waarschijnlijk 
wel. Leerlingen hebben wel eens tegen me gezegd: ‘U heeft geholpen met de 
emancipatie van de vrouw’.

Gebouwen
Wat betreft de nieuwbouw heb ik veel te maken gehad met Jan Droog. Hij werkte 
bij de gemeente en zat in het bestuur van de Jacoba Hingst Stichting. Ik kon 
geweldig met hem opschieten. Het bestuur heeft in die tijd de grond gekocht voor 
de nieuwbouw, want in de jaren zestig nam het aantal leerlingen toe. Daarom 
heeft het bestuur een nieuw gebouw gevraagd aan Landbouwonderwijs en daarvoor 
toestemming gekregen. Vervolgens ben ik met een heel goede architect langs 
allerlei tuinbouwscholen geweest om te zien hoe zij aan de specifieke eisen voor 
dit onderwijs vorm gaven. Uiteindelijk ging de nieuwbouw niet door, want door 

‘Dierverzorging’ is een nieuw vak op het Wellant College. 
Daarvoor wordt de voormalige oranjerie gebruikt.
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de Mammoetwet was het aantal leerlingen even gedaald. En er moest bezuinigd 
worden. Er kwam wel een noodoplossing: een stacaravan met twee lokalen en een 
lokaal in Huis te Velde, waar de conciërge toen woonde. In de Oranjerie hadden we 
nog een leslokaal op zolder. In de kelder van de Oranjerie stond een oude kachel 
die door een tuinman werd gestookt. Op een keer plofte hij wéér toen er boven les 
werd gegeven. Ik heb toen een brief geschreven aan Landbouwonderwijs dat ik de 
verantwoordelijkheid niet wilde nemen als er brand uitbrak. Of dat geholpen heeft 
weet ik niet, maar uiteindelijk kregen we toestemming om een semipermanent 
gebouw neer te zetten. Het was een heel prettig gebouw. Er zaten goede lokalen 
in, waaronder een goed scheikundelokaal met alle spullen die we nodig hadden. 
De accommodatie was prima.
We hadden nog oude druivenkassen. Die stonden zowat op instorten, dat was veel 
te gevaarlijk voor de leerlingen, evenals de platte bakken.4 We hebben toen een 
stuk van de boomgaard opgeofferd voor nieuwe kassen en er is een praktijkloods 
gekomen, zodat de leerlingen in de winter of met slecht weer binnen konden leren 
spitten en tuinen aanleggen enzovoort.
Toen het aantal leerlingen bleef stijgen, zou er eindelijk een groot gebouw 
neergezet worden. Ik had zo hier en daar al gehoord, dat we jongens moesten 
aannemen. Rijswijkse jongens moesten naar Breda voor ‘bloembindonderwijs’. Dat 
was te gek. Dus heb ik eerst Wim Oudshoorn, mijn adjunct, ervan overtuigd, dat 
we jongens moesten toelaten. Hij was er, evenals de leerlingen en leraren, tegen. 
Er was toen een ‘landbouwkamercommissie’ die onder andere over het toelaten 
van jongens zou discussiëren. Het bestuur van de leerlingenvereniging wilde 
erheen. Dat vond ik prima, dus heb ik een afspraak gemaakt voor de bijeenkomst 
van die commissie. Je had de gezichten van die mannen - er zaten bijna allemaal 
mannen - moeten zien toen daar ’s morgens een groep jonge vrouwen binnenkwam. 
De vergadering liep uit. Mevrouw Ginjaar-Maas - zij was staatssecretaris van 
Onderwijs en ik kende haar gelukkig - nodigde ons uit voor de lunch. Want ze 
dacht kennelijk: ‘Dan kan ik eens met die leerlingen praten’. Ikzélf heb geen 
woord gezegd. De leerlingen waren aan het woord: ze vonden het niets als er 
jongens zouden worden toegelaten en de leraren ook niet.’s Middags was de eis 
bijzonder afgezwakt. De minister zei: ‘Als het bestuur van Huis te Lande wil, mag 
het overgaan tot het toelaten van jongens.’ Het bestuur was dus niet verplicht om 
dat te doen. Maar wij hadden reuze lol om de uitspraak van de minister. 
Voor mij was het wèl duidelijk, want ik zat in den lande in veel commissies die 
meer van deze tijd waren. De statuten van juffrouw Hingst moesten aangepast 
worden. We hebben heel wat gebokst, Wim en ik. Wim heb ik er van kunnen 
overtuigen, dat anders de school eraan zou gaan. Ook aan de medewerkers, 
leerlingen en oud-leerlingen hebben we het uitgelegd. En het bestuur stond achter 
ons.
Nog steeds nam het aantal leerlingen toe en weer zat er een verbouwing aan te 
komen. Dezelfde architect werd in de arm genomen, dus ik dacht: ‘Het wordt vast 
wel een leuk gebouw’. En dat werd het ook. 

VUT en pensioen
In 1983, nog geen 65 jaar, ben ik gestopt als directrice van Huis te Lande. Mijn 
vader zei altijd: ‘Op het hoogtepunt van het feest moet je het verlaten’. Ik zag 
die verandering aankomen en wéér nieuwbouw. Jongens op school, dát was het 
punt niet. Ik had het tenslotte zelf gewild. Maar ik dacht dat een jongere figuur 
waarschijnlijk meer geschikt zou zijn om die jonge mensen op te vangen. 
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Ik heb het 75-jarig jubileum van de school nog mee mogen maken, echt feestelijk, 
en ik kreeg een lintje opgespeld door de directeur van het Landbouwonderwijs 
dr. ir. P. Schenk. Er was cabaret en er was een prachtige tentoonstelling, Kruid en 
Tuinen. Die is overgeheveld naar de Floriade. Toen heb ik uit handen van minister 
Braks een bokaal of zoiets mogen ontvangen voor de educatieve opbouw van onze 
stand. Hulde dus aan onze leraren en leerlingen. In het cabaret werd natuurlijk veel 
over mij verteld en gezongen. Het was een prachtig slotakkoord van mijn loopbaan 
en een mooi begin van mijn VUT. 

Toch heb ik tot mijn 65e gewerkt. Eerst ben ik er even tussenuit geweest. Daarna 
heb ik een jaar andere dingen gedaan, onder andere een biologenactiviteit 
georganiseerd, maar toen ik in 1985 in Wales was, kreeg ik een telefoontje 
van Landbouwonderwijs of ik directeur ad interim van de ‘Rijks Middelbare 
Tuinbouwschool’ in De Lier wilde worden, want daar was de directie afgetreden. 
Ik hield even een slag om de arm. Uiteindelijk heb ik toegestemd, alleen als de 
leraren achter mij zouden staan en dat deden zij. 
Ook Huis Te Lande was inmiddels begonnen met nieuwbouw en met Rob van 
Seters samen hebben we de hele inrichting verzorgd. Zo ben ik tot mijn 65e toch 
bezig geweest.

Marjolijn Pouw
Ik ben opgevolgd door Marjolijn Pouw. Een goedlopende school heb ik aan haar 
over kunnen dragen. Maar adviezen geven, dat heb ik niet gedaan. Zoiets als een 
school goed leiden, dat moet je aanvoelen. Zij is een heel andere persoonlijkheid 
en bovendien heb ik geen invloed gehad op haar benoeming. Maar ik ben toen ik 
niet meer werkte met opzet verhuisd, want ik woonde aan de Steenvoordelaan met 
uitzicht op de school. Zo kon ik altijd zien of er licht brandde of dat er een raam 
openstond. Daar hebben ze mij bij mijn afscheid geweldig mee geplaagd, met 
gedichten waarin ik bijvoorbeeld Rinus van den Dries opbelde, die op het terrein 

Voorgangster H.E. Casparé, Ant Post en opvolgster Marjolijn Pouw 
tijdens het afscheid van Ant Post (1983)
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woonde, en vroeg of hij het raam wilde sluiten. We hadden namelijk ook al een 
paar keer inbraak gehad. Toen ik met de VUT en met pensioen was, ben ik er niet 
meer naar toe gegaan. Want mensen gaan dan gemakkelijk verhalen vertellen en 
dat is niet verstandig. Dus vandaar dat ik dacht: ‘Ik ga weg uit Rijswijk’. En ik 
wilde een huis met een tuin.

De Jacoba Hingst Stichting in een ander jasje
De Jacoba Hingst Stichting bestaat nog, maar werd bij de fusie die in het Wellant 
College resulteerde, buitenspel gezet. Ze werd een zogenaamde slapende stichting. 
In januari 2012 werden de oud-medewerkers van Huis te Lande, waaronder ik, 
en het personeel van het Wellant College door de heer E. de Ridder, voorzitter 
van de stichting, in Baarn uitgenodigd. Ik ging er heen met de gedachte, dat de 
stichting zichzelf zou opheffen. Maar dat bleek niet het geval. Ze werd veranderd 
in een fonds voor bijzondere projecten voor leerlingen van de locatie Rijswijk. Ik 
kreeg toen het woord en heb het bestuur bedankt voor deze geweldige doorstart. 
Ik gaf aan, dat Jacoba Hingst - ik vertelde dat al aan het begin van mijn verhaal - 
al voorzag dat haar invulling van het tuinbouwonderwijs wel eens ‘uit de tijd kon 
geraken’ en dat ze in de statuten liet opnemen, dat er in 1950 en iedere dertig jaar 
daarna gekeken moest worden of de opleiding nog aan de eisen van de tijd voldeed. 
De vernieuwing van de Jacoba Hingst Stichting is in haar geest.

Een plezierige terugblik
Met plezier kijk ik terug op mijn jaren als directrice van Huis te Lande. Ik ben er 
vooral trots op, dat we zulke enthousiaste medewerkers hadden. Zonder anderen 
tekort te doen, wil ik enkelen van hen speciaal noemen, zoals Wim Oudshoorn 
met zijn boeken, mevrouw Chabot met haar excursies en Gerard Molenaar, de 
praktijkassistent, die de Post Promenade bedacht heeft, het Jacoba Hingstlaantje, 
het Casparélaantje enzovoort. Onder andere daaruit blijkt de liefde voor de school.
Ik zou nog veel meer kunnen noemen, zoals het contact met de leerlingen. 
Met plezier denk ik aan de feesten op Huis te Lande, georganiseerd door de 
leerlingenvereniging, zoals het ’Herfstfeest’. In mijn eerste jaren verschenen 
de leerlingen en hun partners in prachtige avondkleding, de meisjes met lange 
handschoenen enzovoort en zij kwamen hun partner aan ons voorstellen, aan 
mevrouw Casparé, mevrouw Lagerwey en aan mij. In die feesten zag je de 
verandering van de tijden: de jaren zeventig met de langharige vriendjes, een zo 
vies mogelijke outfit en later met bands als ‘Doe maar’. Goddank verliep alles toch 
goed. Heel bijzonder was dat onze school was uitgenodigd om, bij het defilé op 30 
april ter ere van de 60e verjaardag van koningin Juliana, een heel grote ‘60’ van 
witte planten op het gazon van Soestdijk te komen leggen. 
De leerlingenvereniging ging een blad uitgeven en dat blad moest een 
betekenisvolle naam krijgen. Er werd door de vereniging een prijsvraag 
uitgeschreven. Ik weet niet meer welk jaar het was. Een zekere Leonie kwam toen 
met de naam Kom Post, dus niet ‘compost’. Dit had een dubbele betekenis. Ik vond 
het erg bijzonder van haar. Maar toen ik weg was, is het natuurlijk veranderd in 
Compost met een C, want de leerlingen van toen kenden de voorgeschiedenis niet.
De oud-leerlingenvereniging had óók een blad. Men is er in 1922 mee begonnen, 
dus het was net zo oud als ik. Maar ook bij het 60- en 70-jarig bestaan van die 
vereniging stonden er verhalen in van oud-leerlingen, bijvoorbeeld over hun werk. 
Maar ook verhalen over de klas waarin ze zaten, soms met alle namen erbij. Alles 
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bij elkaar was het een heleboel lectuur over het leven op Huis te Lande en over 
hun leven erna. 
Toen de school 100 jaar bestond, heeft Aleid Claessen alles wat er van die bladen 
nog op school aanwezig was, aan Museum Rijswijk gegeven. Een verstandige zet, 
vind ik. 

Kortom, ik heb een fantastische baan gehad en dan ook nog dat lintje in 1982, een 
koninklijke onderscheiding bij het 75-jarig bestaan van de school. Ik zag dit ook 
als een ‘hommage’ aan de school, zoals ik toen zei. De burgemeester van Rijswijk 
was erbij, mevrouw Daamen-Van Houte. Nog steeds heb ik contact met het huidige 
Wellant College. Soms is er een afscheid en soms een bijzondere dag. Dan ga ik 
erheen.

Wandkleed plantenziekten van klas 3, geschonken aan Ant bij haar afscheid in juli 1983
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Noten
1 Huitsing, H.H., Tachtig jaar Huis te Lande 1907-1987, in: Kroniek, Orgaan van de 

Historische Vereniging Rijswijk, 1 (1988) p.2
2 De volledige titel van het proefschrift van Ant luidt: ‘Effect of cultural measures on the 

population density of the fruit tree red spider mite, metatetranychus ulmi koch (acari, 
tetranychidae)’.

3 De minister van Landbouw en Visserij - nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
- was toentertijd verantwoordelijk voor de inhoud van het land- en tuinbouwonderwijs 
in Nederland.

4 Bedoeld zijn lage bakken die van boven met grote horizontale ramen werden afgesloten. 
Eronder teelde men gewassen. In Westland sprak met van ‘plat glas’.
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Onderwijzer op de Ottoburgschool 
1962-1969
Barend Jan Donker

Per 1 januari 1962 werd ik benoemd tot onderwijzer in vaste dienst aan 
de openbare Ottoburgschool aan de Lindelaan 8 te Rijswijk. Toevallig 
in hetzelfde gebouw, waar ik de Mulo had doorlopen, maar nu aan de 

andere kant van de gymzalen in het midden. Ik was 24 jaar en had twee jaar 
leservaring in Amsterdam achter de rug. Door familieomstandigheden was ik 
weer in mijn ouderlijk huis gaan wonen en had ik gesolliciteerd naar een baan 
in Rijswijk. Bijna was ik benoemd op mijn lagere school aan de Beetslaan, 
maar dat leek mij niet verstandig, omdat die tijd nog zo dichtbij lag.

De eerste twee jaren.
Ik kwam voor een gecombineerde derde en vierde klas met 26 leerlingen te staan. 
Dat leek weinig en gezellig, maar de praktijk was anders. Ten eerste moest ik les 
geven aan twee leerjaren tegelijk. Als ik mondeling les gaf aan de derde klas, moest 
de vierde met schriftelijk werk bezig zijn en omgekeerd. Er kon dus nooit een 
poos van stilte zijn om je goed op je werk te concentreren. Ten tweede was deze 
groep een vergaarbak van uitgeselecteerde kinderen uit de twee parallelklassen. Dat 
waren dus niet de liefste en intelligentste leerlingen! Veel moeilijker te hanteren 
dan de klassen van 45 in Amsterdam. Bovendien begon ik er halverwege het 
schooljaar. Mijn voorgangster was met de kerstvakantie overspannen vertrokken. 
Geen wonder dat in de eerste weken diverse collega’s met een smoesje mijn 
lokaal bezochten om te zien of ik ‘ze wel aankon’. Of ik orde had dus. Dat bleek 
wel mee te vallen, want in het volgende leerjaar werd de zelfde groep kinderen 
mij weer toevertrouwd, nu als vierde en vijfde klas. Ik was en bleef voorlopig 
de benjamin van het schoolteam en mocht het ‘vuile werk‘ opknappen. Tegen 
vakantietijd voelde ik mij bijna schizofreen! Gelukkig kon ik in de lunchpauze en 
na schooltijd mijn correcties en lesvoorbereidingen doen, zodat ik mij ‘s avonds in 
het verenigingsleven kon ontspannen.

Jubileum
Jo van Doorn was mijn oudste collega. Mijn lokaal grensde aan het hare, met een 
tussendeur. Op deze plek heeft deze oude rot in het vak mij menige tip, waarvan ik 
in mijn hele lespraktijk heb geprofiteerd, gegeven. Op 4 september 1962 was zij 40 
jaar onderwijzeres. De gemeente bood haar een receptie aan in de gymzaal. Collega 
Gerda Baars had met haar klas een feestlied ingestudeerd en er waren hapjes en 
drankjes. ‘s Avonds was er een feestelijke ouderavond. Met een paar creatieve 
collega’s had ik een cabaretje ingestudeerd, dat erg werd gewaardeerd. Zelf hadden 
we tijdens de repetities de grootste pret. Jo bedankte ons met een lekker en gezellig 
diner in restaurant Hoornwijck, voor 20 gasten.
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Afscheid
Helaas ging deze grand old lady op 8 juni 
1967 met pensioen. Nu voerden we, met 
bijna het hele team, een avondvullend cabaret 
op dat geheel in het teken van het onderwijs 
stond. Ook zongen we haar toe met door de 
getalenteerde collega Rudie van Hofwegen 
bedachte teksten. Dat deden we op het toneel 
van het bejaardenhuis ‘Steenvoorde’ aan de 
Generaal Spoorlaan 62. Op de generale repetitie 
die middag ben ik in de souffleursput gevallen, 
waarbij ik mij nogal bezeerde. Maar the show 
must go on, en dus presenteerde ik ’s avonds 
enthousiast het feestprogramma, speelde gitaar 
en piano en deed ik mee aan de malle sketches 
en liedjes.

Nog een jubileum 
Hoofd der school Wim Beek was op 28 juni 1968 twaalf en een half jaar als 
zodanig aan de school verbonden en 25 jaar bij het onderwijs. Dat moest natuurlijk 
gevierd worden. De oudercommissie werkte fijn mee. De Kleine Schouwburg 
werd afgehuurd voor een avondvullend feest. Ik had namelijk het hele team 
zo gek gekregen een toneelstuk over een leraar in te studeren. Dat gebeurde in 
de avonduren op school. Met de (on)nodige haperingen: veel verzuim, weinig 
tekstkennis, geen toneelspeelervaring en dergelijke. Bovendien speelde ik zelf de 
hoofdrol en voerde tevens de regie! Maar ik zette door en met hulp van twee 
oudercommissieleden en van mijn partner kon ik de uitgebreide rolbezetting rond 
krijgen. Om de kosten te drukken, speelden we in onze eigen kleren, zonder decor 
en met schaarse rekwisieten. Toch is de strekking van Meneer Topaze van Marcel 
Pagnol in de goed bezette schouwburgzaal prima overgekomen, geloof ik. Met ons 
allen plus het echtpaar Beek en onze armen vol bloemen op het podium staan, gaf 
ons toch wel een grote kick en was goed voor de teamgeest.

Jo en Barend

Meneer Topaze
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Afscheid van de zesde klassen
Aan het einde van het zesde leerjaar werd er op een speciale ouderavond met 
de hele schoolbevolking afscheid genomen van de hoogste klas. De gemeente 
timmerde een podium in de gymzaal en hing er een gordijn voor. In mijn begintijd 
op deze school vulden enkele juffen en meesters deze avond in met malle sketches 
en liedjes. Maar het was natuurlijk veel leuker om dat de kinderen zelf te laten 
doen. Gerda Baars, Rudie van Hofwegen en mijn persoontje staken de koppen bij 
elkaar, maakten voortaan de programma’s en hielpen de kinderen bij het instuderen. 
In de eerste jaren waren dat nog losse voordrachten, liedjes en dansjes, maar 
allengs groeiden die uit tot avondvullende musicals. Rudie schreef de teksten, 
Gerda studeerde de liedjes en dansjes in en ik had de algehele regie. Een ideale 
samenwerking! Zo gingen we Op zoek naar 1966 in dat jaar via een tijdmachine 
en leidde Reisbureau de Hippe Trip ons in 1968 door diverse landen, waarvan we 
iets bijzonders te zien kregen. Toen Gerda naar elders vertrok, hebben Rudie en ik 
dit leuke, dankbare werk samen voortgezet.

Zwarte Piet
Zeven keer was ik de sigaar om Zwarte Piet te spelen. Op mijn eigen school nota 
bene, voor de drie laagste klassen! De bovenbouw ging naar een theater om er een 
toneelstuk, gespeeld door hun meesters en juffen, te zien (zie Jaarboek 2008). In 
de eerste jaren speelde ik met muloleraar Paul Westerhof als Sinterklaas en later 
met onze eigen Rudie van Hofwegen. We maakten van te voren een compleet 
draaiboek, vol grappen en grollen. Zo konden er ook geen hiaten ontstaan. Altijd 
een leuke happening. Behalve dagenlang zwarte ogen en oren, hield ik er ook een 
bescheiden boekenbon aan over.

Schoolreisjes
Voor het schoolreisje werd er al vanaf het begin van het schooljaar gespaard. Met 
een gehuurde tourbus met chauffeur bezochten we door de leerkracht uitgezochte 
gelegenheden. Zo herinner ik mij het bezoek aan het Muiderslot in 1962. De zeer 
vakkundige rondleiders wisten het zooitje ongeregeld meteen te boeien. Daar had 
ik grote bewondering voor. De Spidorondvaart door de Rotterdamse haven in 
1964, was ook een hoogtepunt. In 1966 bezochten we de kaasmarkt in Alkmaar. 
Er gingen heel wat kaasjes mee naar huis. Mijn laatste reisje was in 1969 naar 
het Dolfinarium in Harderwijk. Wat een spetterende show brachten ze daar! Deze 
dagen werden altijd afgesloten met een bezoek aan een speeltuin. Op de terugweg 
was het moeilijk om het vermoeide stel in toom te houden. Ik liet ze dan door de 
busmicrofoon liedjes zingen. Ondeugende knapen probeerden wel eens schuine 
moppen te vertellen. Bij aankomst bij de school moesten de wachtende ouders ieder 
jaar gefopt worden met een zogenaamde lege bus. Met groot gejuich sprongen de 
leukerds even later overeind. Wat een lol!

Avondvierdaagse     
Helaas deed mijn school daar ook aan mee. Ik had een grote hekel aan wandelen 
in mijn vrije tijd. Gelukkig hoefde ik maar één van de vier avonden mee te lopen. 
Mijn collega’s Ted en Wim namen altijd de laatste avond en gingen dan met de 
fraaie boeketten naar huis. De kinderen liepen het best als er, naast het ‘Potje met 
vet’ flink en veel gezongen werd. Gelukkig had ik in de jeugdbeweging veel kennis 
van makkelijk zingbare melodietjes opgedaan. Ook met onzinteksten en die vonden 
ze juist het leukst!

Jo en Barend
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Muziek en zang op school 
In mijn tijd waren er geen vakleerkrachten voor de creatieve vakken. Extra 
activiteiten moesten uit de klassenleerkrachten zelf komen. Toen ik in een lokaal 
op de benedenverdieping huisde, was ik zo rijk een piano in de klas te hebben. 
Als ik daarop de leuke liedjes van Annie M.G. Schmidt begeleidde, ging stilletjes 
de tussendeur open en luisterde de buurklas mee. In latere jaren verhuisde ik naar 
boven en de piano naar de gymzaal,waar hij ook heel nuttig was op de ouder -en 
feestavonden. In de jaren 1966, 1967 en 1968 vormde ik een blokfluitgroepje, 
waarmee ik eens in de week in de lunchpauze oefende. Dat ging boven verwachting 
leuk. We speelden op ouderavonden en op de afscheidsavonden. In 18e-eeuwse 
kledij (ook de dirigent) speelden wij eens een meerstemmig menuet uit die tijd, 
terwijl een schattig jong paartje de dans uitvoerde. Ontroerend. Wim wist dat ik 
een muziekdiploma bezat. Hij vroeg mij zijn zesde klas zangles te geven, dan kon 
hij in die tijd wat aan zijn schooladministratie doen. Dat heb ik gedaan, maar het 
bleken de moeilijkste lessen te zijn, die ik ooit heb gegeven. In die dagen kwamen 
de Beatles en de Rolling Stones op en die muziek wilden deze beginnende pubers 
graag horen. En dat was nou niet bepaald my cup of tea! Ik moest de gekste trucjes 
verzinnen om ze aan het zingen te krijgen. Ik hoop dat me dat een beetje gelukt is.

Het echtpaar Beek
Graag had ik over alle collegae alleen maar positief willen zijn. Op één na 
verdienen ze dat ook. Maar juist die ene vrouw straalde een negatieve invloed 
uit. Als vrouw van het hoofd had zij alle touwtjes in handen. Ik zal niet in details 
treden, maar mede door haar ben ik na zeven jaar en zeven maanden weggegaan. 
Ik was ook enorm aan verandering toe. Vertrouwde collega’s waren vertrokken, 
het slappe bewind van het hoofd en het afhankelijk zijn van de afdeling Onderwijs, 
waar nou niet de creatiefste mensen het bewind voerden over alle openbare scholen 
in Rijswijk, bepaalden mijn besluit.

Dirigent
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Afscheid
Vlak voor de zomervakantie van 1969 kwam de hele schoolbevolking bijeen in de 
gymzaal. Daar hield het hoofd een kort obligaat toespraakje, daarna werden handen 
geschud en dat was het dan. Na ruim zeven jaren trouwe dienst. Geen presentje, 
geen bloemetje of iets dergelijks, niets. Dat had ik bij eerdere gelegenheden wel 
anders gezien. Maar ik besefte later wie daar achter heeft gezeten. En zo verdween 
ik uit het Rijswijkse en is mijn schrijfstof dienaangaande helemaal op. Ik vond het 
een hele eer om in de afgelopen zes delen van dit eerbiedwaardige jaarboek mijn 
doopceel te mogen lichten! 
                                    
Lijst van collega’s op de Ottoburgschool tussen 1962 en 1969: 
Wim Beek, hoofd der school
Ted Beek
Jo van Doorn
Rudie van Hofwegen
Jannie van Hofwegen, invalster
Corrie Kenter, invalster
Nel van Loon
Gerda Baars
Nelie Schouten
Ans Schoen
Hella Methorst
Riekje Pauw
Lydia Dool
Casper Hilvers
Barbara van Aartsen, handwerken
Piet Cornet, gym
Wim Quist, gym 

Team Ottoburgschool 1962
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E. Koster, de Ottoburg, ca 1840, olieverf, particuliere collectie
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Bouwstof
De bouwprojecten van Museum Rijswijk

Arjan Kwakernaak

Het kan niemand zijn ontgaan. In 2011-2012 vonden er ingrijpende 
werkzaamheden plaats bij Museum Rijswijk. Het voorplein was 
veranderd in een bouwplaats, in de tuin stond een reusachtige kraan, 

en vrachtwagens vol materiaal reden af en aan. Van de eigenlijke bouw was 
vanaf de Herenstraat vrijwel niets te zien. Voor de buren aan de achterzijde 
was dat anders. Zij konden de voortgang op de voet volgen. Eind juli 2012 
werd de nieuwbouw opgeleverd en had het museum aan de achterzijde een 
forse uitbreiding gekregen. Het was de derde metamorfose die het museum 
onderging. Tijd dus voor een terugblik op de veranderingen die het museum 
in de afgelopen decennia doormaakte. 

In het verleden is het ‘Tollenshuis’ (of de ‘Ottoburg’, zoals het pand eerder bekend 
stond) vaak getypeerd als een buitenplaats. Het is een wat grootse benaming voor 
een herenhuis met een ruimbemeten tuin. Wie de bekende kaart van Cruquius uit 
1712 bestudeert, ziet even ten zuiden van de Rijswijkse dorpskern aan de ander 
kant van de Haagweg, waar nu de wijk Leeuwendaal ligt, een buitenplaats die de 
naam ‘Ottoburch’ draagt. 

In 1546 duikt de naam voor het eerst op in de archieven. In 1628 is er sprake van 
een hofstede, die tegen het einde van de 17e eeuw is veranderd in een ‘buytenplaets 
[…] genaemt den Ottobergh’. Helaas slaat in de loop van de 18e eeuw het 
verval toe, want in 1792 melden L. van Ollefen en P. Bakker, de auteurs van de 
Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver, dat de ‘buitenplaats en aanhooren voor 
veele jaaren is afgebroken, zoo dat men thans niets meer van ziet als een oude 
vervallen boerehuis’. Het eigenlijke buitenhuis was dus verdwenen; het enige dat 
nog restte van de buitenplaats was een vervallen boerderij.

Die ‘bouwval’ komt in 1792 in handen van de Rotterdamse koopman Sampson 
Coysgarne Lloyd (1739-1803). Hij laat de boerderij afbreken en op de fundamenten 
een nieuw huis bouwen. In 1805 is er sprake van twee huizen met erf, tegenover 
de kerk, ‘waarvan de een aan de ander getrokken was’. In 1820 heet het een 
‘zeer aangename en welgelegen buitenplaats van ouds genaamd Ottoburgh met 
de daarbij behorende en geheel gemoderniseerde heren huizinge, waarachter een 
grote tuin, moesrij, boomgaard en voliere’. De naam van de veel eerder verdwenen 
buitenplaats gaat dus moeiteloos over op het nieuwe huis. In 1846 neemt de dichter 
Hendrik Tollens (1780-1856) hier zijn intrek. Niet als eigenaar, maar als huurder. 
Aan zijn verblijf dankt het pand de bijnaam ‘Tollenshuis’, die de oorspronkelijke 
naam Ottoburgh naar de achtergrond heeft verdrongen. 
   
Na Tollens’ overlijden in 1856 betrekt de notarisfamilie Schuurman het huis, in 
1910 gevolgd door Hendrik Pieter Barendrecht en zijn echtgenote Wiepkje. Zij 
zijn de laatste particuliere bewoners van het huis. Kort na de Tweede Wereldoorlog 
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verhuurt de weduwe Barendrecht het pand aan de gemeente Rijswijk, maar pas 
in 1955 verkopen haar erven het pand aan de gemeente. Die geeft vervolgens de 
begane grond in onderhuur aan ‘Het Groene Kruis’ en vestigt twee gezinnen op de 
bovenverdieping. In 1950 blijkt er bovendien nog ruimte om het Museum Rijswijk 
onderdak te bieden. 

Het museum heeft de eerste tien jaar van zijn bestaan doorgebracht in de kleine 
theekoepel in Park Hofrust. De verhuizing naar het Tollenshuis is een grote stap 
vooruit, maar daarmee is de expansiedrift van het museumbestuur niet gestild. In 
een langzame maar gestage annexatiedrang neemt het museum bezit van steeds 
meer vertrekken. Plannen om het huis te slopen voor de aanleg van parkeerplaatsen 
leiden schipbreuk als het gemeentebestuur links wordt ingehaald door de 
‘Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ (RDMZ) die het Tollenshuis in 1969 de 
status van rijksmonument verleent. Uiteindelijk verkoopt de gemeente het pand 
dan maar aan de ‘Stichting Museum Rijswijk’ voor het symbolische bedrag van 
1 gulden. Daar is wel een conditie aan verbonden: het museumbestuur verplicht 
zich het Tollenshuis te restaureren. De eerste metamorfose staat voor de deur.  
 

Na ruim anderhalve eeuw bewoning, waarin de nodige verbouwingen en 
aanpassingen zijn gepleegd, staat restauratiearchitect Jan Walraad uit Brielle voor 
een grote uitdaging: het Tollenshuis in oude luister herstellen èn het tegelijkertijd 
geschikt maken voor museaal gebruik. Het blijken ongemakkelijk te verenigen 
doelen. 

Tollenshuis, de entree vóór de restauratie
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Een handicap bij het opstellen van het restauratieplan was de geringe informatie 
over de geschiedenis van het huis en het gebrek aan goede afbeeldingen. Een 
schilderij van Everhardus Koster (1817-1892) van omstreeks 1845 gaf nog 
het beste beeld. Over het interieur was vrijwel niets bekend. Een summiere 
beschrijving uit 1841 meldde ‘elf zo grote als kleine beneden en bovenkamers en 
kabinetjes, meest allen behangen en van stookplaatsen voorzien, waaronder een 
ruime zaal. Voorts ruime zolders met domesticque-kamers, grote en kleine keuken 
[en] kelders’. Hoe het huis was ingedeeld is niet bekend; alleen de ‘ruime zaal’ 
is te herkennen als de salon. Veel om op terug te vallen had de architect dus niet.
Het huis zelf bood natuurlijk wel tal van bouwsporen. In hoeverre die een rol 
hebben gespeeld bij het opstellen van een restauratieplan is niet duidelijk, 
waarschijnlijk weinig. De museale toekomst van het pand stond voorop en dat 
is vooral te zien op de zolder en de verdieping. Wat daar mogelijk nog restte van 
‘kabinetjes’ of ‘domesticquekamers’ (voor bedienden) verdween ten behoeve 
van opslag- en expositieruimte. De schouw in de grote bovenzaal, gemaakt van 
gemarmerd hout, is mogelijk afkomstig uit een van de voormalige vertrekken maar 
dit is niet zeker. De lambrisering aan weerszijden van de schouw en onder de ramen 
ging jarenlang door voor een restant van de vroegere inrichting. Pas in 2012 bleek 
dat deze is gemaakt van multiplex en dus in de loop van de restauratie in 1974-
1975 toegevoegd. 

Op de begane grond moesten ook de nodige afwegingen worden gemaakt. De 
salon, de vierkante hal en de opkamer hadden de tand des tijds redelijk doorstaan 
en met hun decoraties behoren ze tot de belangrijkste vertrekken in het huis. 
De voormalige keuken, het binnenplaatsje en het trappenhuis telden kennelijk 
minder zwaar en verdwenen. Ook de indeling veranderde rigoureus, zoals de 
plattegronden laten zien. De rechterdeur die op het schilderij van Koster is te 
zien, werd verschoven naar een bijgebouw en vervangen door een venster. Zo 
creëerde de architect een ingang en balieruimte voor het museum. Het trappenhuis 
werd verwijderd om plaats te bieden aan een (merkwaardig) halletje met twee 
deuren dat toegang bood tot het hoge vertrek met de tuindeur. Een aanpalend toilet 
sneuvelde eveneens, zodat ruimte ontstond voor een nieuw trappenhuis. Of de 
eikenhouten spiltrap nu de meest geëigende oplossing was voor een laat 18e-eeuws 
pand is de vraag: een spiltrap neemt wel het minste ruimte in beslag. Het ‘museale’ 
belang kreeg in het restauratieproces ruim baan: een heldere indeling en duidelijke 
publieksroutes. Wel lijken de keuzen hier en daar ten koste te zijn gegaan van 
historische elementen, die wellicht het bewaren waard waren geweest. 

Na de restauratie kon het Tollenshuis, midden jaren zeventig, aan zijn museale 
carrière gaan beginnen. Er was nu ruimte voor de collectie, er was een hele 
verdieping voor tentoonstellingen, en er bleek geld te zijn voor een conservator en 
een huismeester. Voor het museum brak een bloeiperiode aan. Eind jaren tachtig 
van de vorige eeuw begon het echter toch te knellen. Er zou meer ruimte voor de 
eigen collectie moeten zijn, liefst in het Tollenshuis en meer ruimte voor grotere 
tentoonstellingen, bij voorkeur in een apart gebouw dat een betere toegankelijkheid 
bood dan via een spiltrap. De oplossing lag bijna letterlijk naast de deur. 
Grenzend aan de museumtuin lag de opslagplaats van het Chinese restaurant in de 
Herenstraat. Die bleek aantrekkelijk van afmetingen te zijn en bovendien, na enig 
aandringen, te koop. Gedurende de onderhandelingen met de weinig toeschietelijke 
uitbater, boog architect - en bestuurslid van het museum - Dik Koersen zich in 1993 
over een uitbreidingsplan.  
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Het pand in kwestie lag aan de achterzijde van Herenstraat 65. Het had een 
L-vorm. De lange en de korte poot van de L bestonden uit één bouwlaag en waren 
aangebouwd tegen een ouder, vermoedelijk 19e-eeuws pand met twee bouwlagen. 
Na wat wikken en wegen werd besloten de bestaande bebouwing te handhaven 
en te voorzien van een nieuwe buitengevel en nieuwe binnenwanden. Ook de 
indeling bleef grotendeels gehandhaafd. Het perceel grensde echter niet aan het 
Tollenshuis. Tussen het museum en de beoogde uitbreiding lag een stukje tuin van 
zo’n zes meter breed. Dit moest op enigerlei wijze overkapt worden en ergens in de 
zijgevel van het Tollenshuis zou een doorgang moeten komen om een verbinding 
te maken met het museum. In deze nieuw te bouwen ruimte zou de ingang van het 
museum gevestigd worden. Dik Koersen ontwierp daarop een overkapping met een 
identieke voor- en achtergevel, met dubbele deuren en schuine daken. Dit dak is 
maar half zo hoog als het Tollenshuis, maar heeft, omdat het is uitgevoerd in glas 
en staal, een geheel eigen identiteit. De kwestie van de doorgang in de zijgevel 
van het Tollenshuis kon ook snel worden opgelost. Veel mogelijkheden waren er 
immers niet, want men kon slechts kiezen uit de kelder, de salon of de opkamer. 
De laatste twee vielen meteen weer af. Het karakter van deze vertrekken zou te 
zeer worden aangetast. De kelder met het dubbele ribgewelf kon een doorgang wel 
verdragen. De RDMZ bekeek de plannen zorgvuldig en had geen bezwaar tegen 
de voorgestelde ingreep. 

Bouw van de glazen entree in 1994
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Na de voltooiing van de tweede metamorfose in 1994 was er aanvankelijk wat 
kritiek op het glas en het staal van de nieuwe entree: te modern en niet passend 
bij de statige gevel van het Tollenshuis. Die kritiek verstomde echter snel. Aan 
het voorplein bleek een vriendelijke en door zijn transparantie ook uitnodigende 
entree gerealiseerd te zijn, die tot op de dag van vandaag voldoet. ‘De nieuwe 
vleugel’, zoals de uitbreiding al snel werd genoemd, gaf het museum vleugels. 
Grote tentoonstellingen van schilders van de Haagse School en de papierbiënnales 
bezorgden het museum naamsbekendheid en trokken veel bezoekers. Na verloop 
van tijd bleek echter duidelijk dat, vanwege de geringe hoogte, de aanbouw voor 
grote, hedendaagse kunstwerken minder geschikt was. Hierdoor groeide binnen het 
museum het verlangen naar meer en groter, maar een volgend bouwproject leek 
niet direct tot mogelijkheden te behoren. De aanleiding voor de derde metamorfose 
kwam dan ook uit geheel andere hoek. 

Het voorgenomen vertrek van het gemeentelijk apparaat uit het stadhuis aan 
de Generaal Spoorlaan naar de nieuwe behuizing aan het Boogaardplein had 
nogal wat consequenties. Eén daarvan was de overdracht van het beheer van het 
Rijswijkse archief aan de Gemeentelijke Archiefdienst Delft. Alleen de studiezaal 
zou achterblijven, maar, weggestopt op de zoveelste verdieping van het nieuwe 
stadhuis, kon deze wel eens een vergeten bestaan gaan leiden. Desgevraagd, in 
2002, had het museum zeker belangstelling voor de studiezaal, maar geen ruimte 
om deze functie naar behoren te huisvesten. Een uitbreiding zou dan noodzakelijk 
zijn. Tot concrete plannen kwam het echter niet. De studiezaal werd een politieke 
speelbal en belandde in 2007 uiteindelijk in de bibliotheek, zij het tijdelijk. Twee 
jaar later besloot de gemeenteraad het ‘Rijswijks Historisch Informatiecentrum’ 
(RHI), zoals de voormalige studiezaal inmiddels was genoemd, toe te wijzen aan 
Museum Rijswijk, mits het museumbestuur binnen een jaar een goed onderbouwd 
uitbreidingsplan kon overleggen. Dat plan kwam er, met de contouren van een 
ambitieuze uitbreiding. Enkele jaren eerder namelijk had het museum de helft 
van de voormalige bloemisterij van Demoet & Van der Salm gekocht (buurmans 
grond is maar één keer te koop!). Sindsdien lag een kleine 400 vierkante meter 
grond tussen Herenstraat en Emmastraat en grenzend aan het museum te wachten 
op bebouwing.

De nieuwbouw vordert, 2012
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In tegenstelling tot de eerste twee bouwprojecten die min of meer plaatsvonden 
binnen de bestaande bebouwing, moest in 2009 een geheel nieuw gebouw 
ontworpen worden, waarin diverse functies konden worden ondergebracht. 
Bovendien moest het samengaan met het Tollenshuis en de entree uit 1994. De 
nieuwe aanbouw zou worden afgebroken. Dit deed wat wenkbrauwen optrekken. 
‘Die is toch nog niet zo oud’ en ‘kapitaalvernietiging’ waren veel gehoorde 
opmerkingen. Dat de nieuwe vleugel in feite bestond uit verbouwde panden die 
schuilgingen achter een nieuw opgetrokken buitengevel, was niet algemeen bekend. 
Er waren echter goede redenen voor afbraak. Indien de bestaande bebouwing 
gehandhaafd zou blijven, leverde dat een ingewikkelde aansluiting op met de 
nieuwbouw die op lager gelegen grond gerealiseerd zou worden. Vanuit de tuin 
zou een bont geheel aan bouwsels zichtbaar zijn. Met een nieuw gebouw zou 
men deze problemen omzeilen en bovendien zouden de diverse functies veel 
gemakkelijker onder te brengen zijn in een nieuw ontwerp. De architect kreeg van 
het museum namelijk een verlanglijstje: uiteraard een plek voor het RHI, maar ook 
een ruimte voor exposities, een depot, een cafetaria, een aula, een museumwinkel, 
een technische ruimte en toiletten. En hoewel het Tollenshuis buiten het project 
viel, zou een betere toegankelijkheid, vooral van de bovenzalen, een aangename 
bijvangst zijn. 

Olivier Graeven en Richard Schwarzenberg van architectenbureau ‘Braaksma & 
Roos’ in Den Haag hadden hun handen vol. Niet alleen om het wensenpakket 
van het museum te verwerken, maar ook om een visueel aantrekkelijk ontwerp 
te presenteren dat menig kritische blik zou kunnen doorstaan. Werd in 1994 nog 
getracht de tuingevel van de nieuwe vleugel aan te laten sluiten bij het Tollenshuis, 
in 2009 kozen de architecten juist voor contrast: een andere vorm, een andere kleur 
steen, een ander metselverband en horizontale lijnen in plaats van verticale. Een 
terughoudend gebouw moest het worden, dat alle aandacht aan het Tollenshuis 
zou laten. Hoewel je dertig meter gevel bepaald niet over het hoofd ziet, werd een 
rustig gebouw gerealiseerd dat niet concurreert met zijn eerbiedwaardige buurman 
uit 1792. 

Ook als het erg warm is, wordt er doorgewerkt, 2012
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Alle gewenste functies zijn aanwezig. Er is volop ruimte voor (grote) 
tentoonstellingen, een depot waar de collectie op verantwoorde wijze bewaard kan 
worden en een aula die voor tal van publieksactiviteiten kan worden gebruikt. Dat 
het RHI op de verdieping is ondergebracht, lijkt minder publieksvriendelijk. Het 
is echter met trap en lift uitstekend toegankelijk en staat via de loopbrug in nauwe 
verbinding met de bovenverdieping van het Tollenshuis, waar inmiddels de nieuwe 
presentatie van de geschiedenis van Rijswijk is ondergebracht. 

De nieuwbouw, die in 2011-2012 werd gerealiseerd, was het grootste en meest 
ingrijpende bouwproject uit de geschiedenis van het museum. Het bovenstaande 
relaas laat zien dat gemiddeld eens in de zeventien jaar bij het museum de 
bouwwoede toeslaat. Dit zou betekenen dat het in 2029 weer zover is. Het is nog 
te vroeg om daar nu al plannen voor te gaan bedenken, want wat het voorgaande 
namelijk ook leert is dat bouwprojecten maar al te vaak het gevolg zijn van niet te 
voorspellen ontwikkelingen en van toeval. We kijken vooruit en we zien wel of er 
in de toekomst een vierde metamorfose in het verschiet ligt of niet. 

Literatuur en bronnen:
Archief Museum Rijswijk, 1940-heden
Kaart van Cruquius, 1712
F. Kuyvenhoven, Aardbeziën bij duizenden. De geschiedenis van het Museum 
Rijswijk. Rijswijkse Historische Reeks nr. 5, Rijswijk 1990
L. van Ollefen en P. Bakker, ‘Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver’.

Nieuwbouw Museum Rijswijk, 2013
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In memoriam Theo van der Kooij
(1930-2012)

‘Een stukje Oud-Rijswijk is niet meer’

Ron van der Heijden

Op 28 december 2012 overleed Theodorus Bernardus Wilhelmus van 
der Kooij, 82 jaar oud. Theo van der Kooij was vooral een pater 
familias die leefde voor zijn gezin. Binnen de HVR was hij een geliefde 

gesprekspartner over Oud-Rijswijk. Zijn zonen Chris en Hans en kleindochter 
Hanneke spraken indrukwekkend tijdens de drukbezochte plechtigheid in de 
aula van crematorium ‘Eikelenburg’. Onze voorzitter onderstreepte in zijn 
toespraak de grote invloed die Theo heeft gehad op de geschiedschrijving 
van Rijswijk. Tijdens de toespraken brabbelden de achterkleinkinderen hun 
klanken, overgrootvader Theo zou glimlachend hebben toegekeken. Uit de 
toespraak van Chris heb ik, met zijn toestemming, de familiegeschiedenis van 
Theo kunnen optekenen. 
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Theo werd geboren op 27 november 1930 in de Tulpstraat 12. Zijn ouders waren 
Chris van der Kooij en Anna van den Born. Hij had drie zussen en twee broers: 
Christina, Annie, Garda, Gerard en Chris jr. In 1934 verhuisde het gezin naar de 
Ieplaan 165. Theo was een schoffie en had veel vriendjes. Hij speelde buiten, 
haalde kattekwaad uit, maar hielp ook, als er bijvoorbeeld sneeuw moest worden 
geruimd. Hij ging naar de rooms-katholieke St.-Bonifatiusschool voor jongens, 
aan de Van Vredenburchweg en was, tot de oorlog uitbrak, padvinder bij de St.-
Jansknapen. Theo was een oorlogskind, in mei 1940 was hij negen jaar. Vaak 
stond hij met een pannetje bij de gaarkeuken op de hoek Herenstraat/Steenlaan 
om eten te halen. Hij had dan ook een lepel bij zich, om met toestemming van 
de uitdeler de gamellen leeg te kunnen schrapen. Het gezin heeft zich tijdens de 
Hongerwinter in leven gehouden met suikerbieten, schillen en tulpenbollen. Hij 
pikte paardenbix en veekoeken, ving katten om op te eten en bedelde huis aan huis 
om aan eten te komen voor het gezin. Zijn ouders waren bang dat hij ‘voor galg en 
rad’ zou opgroeien. Daarom zochten zij kort na de oorlog een baantje voor hem. 
Als vijftienjarige jongen ging hij eerst werken bij de tuinderij van Koos Klei. Op 
een gegeven moment zocht de PTT een telegrambesteller op het kantoor aan de 
Haagweg. Ondanks zijn beperkte lengte werd hij aangenomen. Hij zou uiteindelijk 
veertig jaar bij de PTT werkzaam zijn. In het Jaarboek 2011 van de HVR vertelt 
Theo uitgebreid over zijn PTT-tijd.
Theo was nog niet zo lang bij de post, toen hij op een zondagmiddag bij ‘Pax 
Intrantibus’ een concert van de mandolineclub bezocht. Hij wist dat daar een leuk 
meisje speelde. Haar naam: Annie Heijneman. In 1955 trouwde Theo met Annie. 
Eerst in het raadhuis in Laan Hofrust en op 23 april 1955 voor de kerk. Tien dagen 
voor ze in april 1957 naar hun huis in de Generaal Vetterstraat  verhuisden, werd 
hun eerste zoon Chrisje geboren. In oktober 1958 kwam hun zoon Hans ter wereld 
en in december 1959 volgde Theo jr. Op 4 juli 1981 werd zijn eerste kleindochter 
Hanneke geboren. Daarna kreeg hij nog vijf kleinkinderen, Mathijs, Bart, Koen, 
Pim en Rina. In februari 2008 werden Annie en Theo overgrootouders, toen Leonie, 
dochter van Hanneke en Sander, ter wereld kwam. Het geluk kon niet op toen in 
2010 Seline en in 2011 Zoë werden geboren. Toen kleindochter Hanneke werd 
geboren had Theo de wens uitgesproken haar ooit in een trouwjurk te kunnen zien. 
Dat hij nu de geboorte van drie achterkleindochters mocht beleven stemde hem 
heel dankbaar.
Theo’s levensverhaal werd opgenomen in het kader van het HVR-project ‘Verteld 
Verleden’ en is na te lezen op de HVR-site.
Theo’s gezondheid ging achteruit. Hij werd diabetespatiënt en het lopen ging steeds 
moeilijker. Hij weigerde een rolstoel en een rollator was voor oude mensen. De 
portiektrap ging hem steeds minder goed af. Dat hij nog thuis, één hoog, woonde, 
kwam omdat zijn vrouw niet alleen zijn echtgenote, maar inmiddels ook zijn 
verpleegster was geworden. Ondanks haar 80 jaar vond zij iedere dag de kracht 
om hem te verzorgen. Zaterdagavond 22 december moest Theo worden opgenomen 
in het ziekenhuis. Na een aantal complicaties is hij 28 december ’s ochtends om 
half tien rustig ingeslapen. 
Theo kan je met recht een amateur-historicus noemen. Men sprak gekscherend wel 
van: ‘Museum Rijswijk, gevestigd Generaal Vetterstraat’. Hij had een uitgebreide 
verzameling over  onze stad, want hij had een passie voor de geschiedenis van 
‘zijn’ Rijswijk. Hij verzamelde niet alleen oude ansichtkaarten, maar ook knipsels 
en artikelen en bidprentjes van Rijswijkers. U kunt de bidprentjes bekijken op de 
site van de HVR, onder het kopje ‘Rouwprentjes’.
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Hij verzorgde ook dia-avonden over Oud-Rijswijk. Hiervoor maakte hij foto’s 
van oude ansichtkaarten en ging vervolgens naar deze plek terug om hier weer 
een foto van te maken. Oude en nieuwe inwoners konden dan met eigen ogen zien 
hoe Rijswijk veranderd was. Hij schreef artikelen in kranten, tijdschriften en in 
het jaarboek van de HVR. De artikelen, getikt met een ouderwetse tikmachine, 
waren zorgvuldig gedocumenteerd en voorzien van mooie afbeeldingen, uit eigen 
archief. Theo is auteur van twee boeken: Groeten uit Rijswijk uit 1979 en Rijswijk 
te Kijk uit 1992, beide tegenwoordig nog gewild op ‘Marktplaats’. Ongetwijfeld 
zullen samenstellers van boekwerken over Rijswijk gebruik hebben gemaakt van 
de inhoud van zijn collectie en van alles wat de hoofdconservator wist van het 
Museum van Rijswijk, gevestigd in een slaapkamer in zijn huis. 
Dat Theo nog als hoofdrolspeler in een film over de geschiedenis van Rijswijk 
zou spelen had hij zelf niet kunnen bedenken. Geplaatst in het midden van een 
ansichtkaart vertelt hij, met anderen, in de film Oude ansichten vertellen, over de 
geschiedenis van een huis, straat of persoon. 
Een hoogtepunt van zijn historische inspanningen was de gemeente Rijswijk er toe 
bewegen een straat naar zijn oom, die missionaris in Nieuw-Guinea was geweest, 
te vernoemen. Het lukte: hij kreeg zijn ‘Van der Kooijweg’. In het Jaarboek 2009 
van de HVR heeft Theo over zijn oom gepubliceerd.
Theo had buiten ‘Rijswijk’ nog een aantal hobby’s, te weten: de volkstuin, ‘KRSV 
Vredenburch’ vissen, biljarten, kaarten en Ajax.

Ome Theo.
Voor mij was Theo van der Kooij ‘ome Theo’, maar ome Theo was geen familie 
van mij. In 1965 kwamen mijn ouders, broer en ik een paar huizen verder wonen 
in dezelfde straat. Wij zijn 25 jaar buren geweest. Mijn broer en ik zijn opgegroeid 
met Chris, Hans en Theo jr.. In de loop van de jaren is het ome Theo en tante 
Annie geworden. Wanneer ik als kind mijn sleutel vergeten had, belde ik aan bij 
tante Annie. In de gang, naast de deur, hing een reservesleutel aan een ijzeren 
sleutelrekje. Er werd op elkaars kinderen gelet en tijdens vakanties op de planten 
en post. Later, toen mijn broer en ik ’s avonds alleen thuis mochten blijven, kwam 
tante Annie of ome Theo kijken of het goed ging. Mijn broer en ik keken eens naar 
een spannende film, waarbij de moordenaar altijd toesloeg, nadat hij voorzichtig 
een deur had geopend. Plotseling zagen wij de klink van de kamerdeur bewegen 
en de deur heel voorzichtig open gaan. Geschrokken keken mijn broer en ik elkaar 
aan. Gelukkig keek daarna ome Theo de kamer in en niet de moordenaar. 
Ome Theo heeft mij lid gemaakt van de HVR. Bij een lezing hield ik altijd een 
stoel voor hem vrij. Hij kwam altijd binnen met papieren en foto’s onder zijn arm. 
Er werd voor aanvang van een lezing van alles aan personen uitgedeeld en van hen 
ontvangen. Tijdens een lezing kon ome Theo wel eens een corrigerende opmerking 
maken over de inhoud van de lezing binnen het groepje mensen waar hij bij zat. 
Door zijn gehoorproblemen gebeurde dat op een zodanige sterkte dat de spreker 
ongetwijfeld kon meegenieten.
Een hedendaags Amsterdams ‘filosoof’ en één van de grote helden van ome 
Theo, Johan Cruijff, zei ooit: ‘In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk’. 
Door datgene wat Theo van der Kooij nalaat en heeft betekend voor zijn gezin en 
de Rijswijkse geschiedschrijving, is dat zeker  ook op hem van toepassing. Wij 
zullen trachten zijn (Oud-)Rijswijk in goede handen over te dragen aan volgende 
generaties.

Met dank aan Chris en met instemming van tante Annie.
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In memoriam Theo van der Kooij 
Hans van Rossum

In een Jaarboek van de HVR mag een herinnering aan Theo van der Kooij 
niet ontbreken. Op 28 december 2012 overleed één van de markantste 
inwoners van Rijswijk en enige dagen later stonden wij in het crematorium 

om afscheid te nemen. Vele herinneringen werden opgehaald door de familie, 
maar als voorzitter van de HVR mocht ik daar ook wat aan toevoegen als 
representant van allen die iets met Theo en Rijswijk te maken hadden gehad.

Theo was een geboren (1930) en getogen Rijswijker. Hij begon al vroeg met 
verzamelen van alles wat met Rijswijk te maken had. Door zijn werk bij de PTT 
kwam hij overal en hoorde hij de verhalen. 
Hij is altijd ook actief geweest in de kring van de HVR en werkte mee aan allerlei 
publicaties. Zelf heeft hij ook boekjes uitgegeven zoals Groeten uit Rijswijk en 
Rijswijk te kijk. Hij was een van de hoofdrolspelers, nee zeg maar gerust, DE 
hoofdrolspeler in de film van Henk van Drimmelen over Oud-Rijswijk.
Op onze internetsite leeft hij voort in de rubrieken ‘Levensverhalen’ en 
‘Rouwprentjes’.
Tot op het laatst bleef hij onze bijeenkomsten bijwonen en in de pauze moest hij 
dan even iets vertellen wat hij net weer ontdekt had of wilde rechtzetten.
In het jaarboek 2011 verscheen een groot artikel van zijn hand over de posterijen 
in Rijswijk door de eeuwen heen. 
Wij zijn dankbaar dat wij hem hebben gekend en voor alles wat hij voor Rijswijk 
heeft betekend. Dat de herinnering aan hem zijn vrouw en kinderen tot steun moge 
blijven.

Eerbetoon aan Theo: één van zijn krantenartikelen
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Foto: Johanneke Stolk/Groot Rijswijk WHM
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In memoriam Jan Brandsen 
(1931 – 2012)

Een politicus in hart en nieren

Willem van der Ende

Op 1 september 2012 overleed op 81-jarige leeftijd Jan Brandsen, bij 
veel Rijswijkers - althans de lezers van Groot Rijswijk - wellicht beter 
bekend als Pieter Pen. Onder dit pseudoniem schreef hij jarenlang een 

wekelijkse column en leek zo de spreekbuis van ‘Onafhankelijk Rijswijk’, een 
constatering, waar hij het zelf trouwens niet mee eens zou zijn geweest.

Jan werd geboren in Amsterdam-Noord in een gezin dat het niet breed had. De 
hbs was financieel niet aan de orde, eerst maar de mulo. Al jong was hij sterk 
politiek geïnteresseerd en werd hij lid van de ‘Partij van de Arbeid’ (PvdA), maar 
deze partij was in zijn ogen niet radicaal genoeg, want einde 1956 sloot hij zich 
aan bij de ‘Actiegroep voor de Vorming van een Partij op Anti-Militaristische 
en Socialistische Grondslag’. Het was een bont gezelschap anarchisten, ex-
communisten, trotskisten, bevlogen christenen en ‘Derde-Weggers’. Enkelen van 
hen, onder wie Jan, stichtten inderdaad op 27 januari 1957 een nieuwe politieke 
partij, de ‘Pacifistisch Socialistische Partij’ (PSP). Hoewel hij later totaal andere 
politieke ideeën had, was hij er trots op één van de oprichters te zijn geweest. In 
de praktijk was de vijand van deze partij niet op de eerste plaats ‘rechts’, maar 
- traditioneel in linkse kringen - gematigd PvdA. Ook al werd dat later bij Jan 
minder, helemaal weg is dat gevoel nooit gegaan. Zoon Carlo refereerde daar nog 
eens aan tijdens de crematieplechtigheid. Tegen de interne afspraken in, deed de 
PSP in 1958 mee aan de verkiezing van Provinciale Staten in Noord-Holland en 
won er onverwacht twee zetels. Het verhaal gaat dat Jan één van degenen was die 
het had bedacht en georganiseerd. Het zou best kunnen, want van partijdiscipline, 
regeltjes en procedures moest hij niet veel hebben. Het schaadde overigens zijn 
reputatie niet, hij werd landelijk campagneleider van de PSP bij de eerste landelijke 
verkiezingen. 

Zijn hele werkzame leven was Jan actief als personeelsfunctionaris, onder 
andere bij een ziekenhuis en een waterschap. Dit werk bracht hem deze kant 
op. Hij kwam in Rijswijk wonen en in 1966 werd hij, voor de PSP, lid van de 
Rijswijkse gemeenteraad. Door zijn verbale gaven, een zeker cynisme en wat 
(Amsterdamse?) onverschrokkenheid was hij een opvallend raadslid. Als eenling 
wist hij burgemeester Bogaardt regelmatig tot grote woede te brengen, wanneer 
hij onthulde dat deze weer eens iets ‘gefikst’ had. Zo was hij het eerste raadslid 
dat zich nadrukkelijk uitsprak tegen Bogaardts megalomane plannen voor Oud-
Rijswijk. En daarmee verstond hij de nieuwe tijd beter dan vrijwel al zijn collega’s 
in de gemeenteraad.
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Niet helemaal van harte deed hij bij de gemeenteraadsverkiezing van 1974 mee 
met ‘Progressief Rijswijk’, een poging om linkse krachten te bundelen. Toen 
deze samenwerking tussen D66, PPR, PSP en PvdA geen succes leek, was Jan 
de eerste die uitstapte. Hij ging weer, vertrouwd, als eenmansfractie verder. 
Einde 1977 deelde hij in de gemeenteraad mee dat hij zijn lidmaatschap van de 
PSP had opgezegd, omdat hij het niet eens was met de landelijke lijn om meer 
aan buitenparlementaire acties te gaan doen. Hierin zag hij een gevaar voor de 
parlementaire democratie. Zoals het hoort, trok hij ook de consequentie en zegde 
zijn raadslidmaatschap op. Bovendien meldde hij zich aan als lid van de PvdA. 
Daar werd hij niet met open armen ontvangen. Ondanks zijn grote politieke inzicht 
had hij uiteindelijk toch niet verwacht dat het gestaalde kader van de PvdA, dat hij 
jarenlang in de gemeenteraad had bestreden, hem niet pruimde. Een teleurgestelde 
Jan Brandsen verliet niet veel later ook de PvdA.

Al in de jaren dat hij raadslid was, had hij de gewoonte ’s morgens vroeg een kop 
koffie te drinken in koffiehuis ‘Klein Amerika’ in winkelcentrum ‘In de Bogaard’, 
intussen al lang verdwenen. Daar hield hij een soort spreekuur. Als je een afspraak 
met hem maakte, was dat daar. Nu hij meer tijd had, ging hij zich nadrukkelijker 
met allerlei, vooral culturele, zaken bemoeien. Hij begon een ‘culturele filmkring’. 
Met de ƒ 1.000 die hij van de gemeente had gekregen, werd een projector 
gekocht. Eindelijk ook goede films in Rijswijk, maar het project mislukte. Den 
Haag met zijn bioscopen en filmhuis was te dichtbij. In de jaren tachtig startte hij 
samen met Ger van Dam een lokale omroep: ‘Omroep Rijswijk’. In 1988 kreeg 
Omroep Rijswijk zelfs een eigen studio in de Spinetstraat. In de opleiding van 
jonge presentatoren heeft hij toen veel tijd en energie gestoken. Enkelen zijn ook 
landelijk of regionaal in dat vak doorgegaan, zoals Edwin Cornelissen en Sander 
Ottes. Ongetwijfeld was Omroep Rijswijk voor Jan ook een mogelijkheid zijn 
mening te ventileren. En toen in 1986 Nan van der Velde (correspondent van De 
Posthoorn Rijswijk) en Wolter Fischer (ex-DS’70 en correspondent van het r.-k. 
dagblad Het Binnenhof) met de gedachte speelden een lokale partij te starten, werd 
dat voor Jan een nieuwe kans om politieke invloed uit te oefenen. Er werd gezocht 
naar een ‘gezicht’ en na enig overleg, werd vooral op aandringen van Nan van 
der Velde en Jan Brandsen de (toen nog) PvdA-er Dick Jense bereid gevonden 
lijsttrekker te worden. 

Al in de jaren zeventig begon Jan ook stukjes te schrijven voor het huis-aan-
huisblad De Posthoorn Rijswijk, dat later Groot Rijswijk werd. Aanvankelijk 
anoniem, maar al snel onder zijn nom-de-plume Pieter Pen. In 1990 ging hij met 
vervroegd pensioen en werd hij ook correspondent van het blad. Intussen was 
hij voor zijn dagelijkse kopje koffie verhuisd naar ‘Meijers Lunchroom’ in de 
Herenstraat en hier zat hij iedere morgen. Was er een jubileum, een feestje of 
andere belangwekkende gebeurtenis of had je een tip en wilde je daarover een 
vermelding in Groot Rijswijk, dan kon je daar een afspraak met hem maken. Op 
het afgesproken tijdstip kwam Jan dan onopvallend langs, ging zitten, stak een 
sigaret op, mompelde wat, stak nog een sigaret op, schreef wat in een bloknootje 
en verdween weer. Een paar dagen later kon je dan lezen wat hij er van gemaakt 
had, meestal kort en bijna altijd welwillend neutraal. Dat kan je niet zeggen van de 
wekelijkse column waarin hij steeds duidelijker zijn vrienden van ‘Onafhankelijk 
Rijswijk’ aan een podium hielp. Hij steunde de ‘Samenwerkende Rijswijkse 
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Actiegroepen’, in feite twee heren, die tegen de spoortunnel waren; hij was tegen 
de aanleg van tram 17 en vooral was hij tegen de annexatie van delen van Rijswijk 
door Den Haag. Algemeen werd de overwinning van Onafhankelijk Rijswijk 
bij de gemeenteraadsverkiezing in 1994 voor een groot deel aan de pen van Jan 
toegeschreven.
Tot 2009 is hij correspondent van Groot Rijswijk gebleven. Toen hij gezondheids-
problemen kreeg en een zware operatie moest ondergaan, vond hij het wel genoeg. 
Maar de dagelijkse gang naar zijn koffiehuis heeft hij nog lang volgehouden.

Over de politieke Werdegang van deze wat gesloten man kan men van mening 
verschillen. Er zijn meer politici die uiterst links zijn begonnen en bij populistisch 
rechts zijn geëindigd. Misschien was Jan wel iemand die voldeed aan dat fameuze 
statement van Churchill: ‘Wie jong is en niet links die heeft geen hart, wie ouder 
is en nog steeds links, die heeft geen verstand’.
Onomstreden echter zijn Jans verdiensten voor de Rijswijkse cultuur. Hij heeft 
gevochten voor een theatertje in het Badhuis. Hij heeft zich sterk gemaakt om van 
‘Pax Intrantibus’ een cultuurcentrum te maken. Om allerlei redenen lukten beide 
niet, misschien ook wel, omdat juist hij zich daar sterk voor maakte. Heel tevreden 
was hij daarom dat Rijswijk eindelijk een echte schouwburg kreeg. Hij verzon er 
zelfs een naam voor: ‘De witte komedie’. Tot zijn overlijden was hij bestuurslid 
van ‘Trias’. Zo had hij nog wel meer ‘favorieten’. De ‘Rijswijkse Openbare 
Scholengemeenschap’ kon altijd op hem rekenen. Hij schreef een mooi stukje of 
maakte een sympathiek interview. Ook ‘VluchtelingenWerk’ deed nooit tevergeefs 
een beroep hem. En jarenlang hielp hij mee om de ‘Dag van de Mensenrechten’ 
op 10 december te laten slagen: als spreker, als voorzitter van een forum of als 
interviewer.

Kortom: Jan Brandsen was een buitengewoon interessante persoon, die veel in 
Rijswijk heeft teweeg gebracht. Daarom zullen niet alleen zijn echtgenote Carla 
en verdere familie hem missen!
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In memoriam Dik Koersen (1935 – 2012)
Zijn levenswerk was mooi en veel

Willem van der Ende

Aimabel, creatief en altijd bereid om te helpen, dat waren de 
kernwoorden waarmee Dik (zonder c) Koersen door de sprekers 
werd getypeerd tijdens de afscheidsplechtigheid in het crematorium 

Ockenburgh op 5 december 2012. Dat klopte ook wel met zijn zelfbeeld, want 
hij vond zichzelf een zondagskind en zo iemand hoeft maar weinig te nemen 
en heeft veel te geven.

Dik werd in 1935 in Almelo geboren. Zijn ouders hadden een kruidenierswinkel. 
Toen hij twee jaar oud was stierf zijn vader en moest zijn moeder in haar eentje de 
winkel runnen; maar ze kreeg veel steun van de familie. Na het examen mulo-B 
ging Dik naar de ambachtschool. Een merkwaardige overstap, maar hij wilde leraar 
elektrotechniek worden en dan was het handig als je zelf ook de ambachtsschool 
had gedaan. Het werd echter geen elektro, maar het echte handwerk: timmeren. 
Via de hts en na het afleggen van een colloquium doctum kwam de inmiddels 
26-jarige als eerstejaarsstudent op de TH in Delft terecht. Met wat geluk - een tante 
in Vlaardingen die terug wilde naar Almelo - en een ingewikkelde woningruil - er 
was in die tijd nog ernstige woningnood - kwam er een huis beschikbaar. Toen kon 
zijn (inmiddels) echtgenote Diny, die als medisch analiste in een ziekenhuis werkte, 
ook naar het westen verhuizen. Op de TH werd Dik assistent bij prof. C. Wegener 
Sleeswijk, en intussen liep hij stage en deed betaalde klussen bij de gerenommeerde 
architectenbureaus ‘Van Teijen en Maaskant’ en ‘Van de Broek en Bakema’. 

In 1968 studeerde hij af op dezelfde dag als zijn vrienden Bram van Hengel 
en Hans van der Linden. Dit clubje bleef jarenlang samen. Zij gingen werken 
bij een dochteronderneming van de ‘Hollandse Beton Groep’ (HBG), de 
‘Maatschappij Voorbereiding Bouwprojecten’ (MAVOB). Doordat zij ‘tijdelijk’ 
waren ondergebracht in een houten keet achter het hoofdgebouw aan de Prinses 
Beatrixlaan voelden zij zich een beetje een Gideonsbende. Hun meest bekende 
project was het opknappen van het toen verloederde Oranjeplein in de Haagse 
Schilderswijk.

Na een paar jaar besloten ze voor zichzelf te beginnen en zo ontstond in 1973 
‘Architectenbureau Groep 5’, een BV waaronder weer persoonlijke BVtjes 
hingen. Hun eerste kantoor was in een pand in de Tollensstraat in Rijswijk. Het 
bureau was een succes. De interne organisatie was ingewikkeld. Ieder had bij een 
opdracht zijn eigen specifieke inbreng en vandaar uit ook verantwoordelijkheid 
voor de realisering. De voornaamste projecten van Dik in die tijd waren ‘Kavel 
6’ aan de Ammunitiehaven, een groot woon-, winkel- en kantorencomplex in de 
Frederikstraat, het gezondheidscentrum in Nieuw Waldeck, allemaal in Den Haag 
en het winkel- en woningcomplex ‘Blokhuis’ in Lisse.
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In de jaren tachtig - het was crisistijd - liepen de opdrachten terug, de niet-
declarabele uren op en daaraan parallel de persoonlijke tegenstellingen en 
ergernissen. In 1987 ging ieder zijns weegs. In overleg met de opdrachtgevers kon 
Dik ‘meenemen’ waar hij aan werkte. Hij richtte thuis een kantoortje in, maar dat 
werd al gauw te klein en daarom kocht hij het pand van Piet Alkemade op de Van 
Vredenburchweg.

Met de conjunctuur ging het halverwege de jaren 90 weer eens minder. De 
opdrachten van vooral de woningbouwverenigingen liepen terug. Daarom besloot 
hij zijn werk langzaam af te bouwen en op termijn te gaan stoppen. Alleen voor de 
‘Bouw Adviesgroep’ van de ‘Landelijke Huisartsenvereniging’ (LHV) is hij bijna 
tot het laatst blijven werken. 

Zonder enige twijfel is het bekendste project van Dik in Rijswijk de minutieuze 
reconstructie naar oude tekeningen en foto’s van de ‘Huisjes van Kraan’ aan het 
Ruysdaelplein. In 1958 waren deze eeuwenoude huisjes gesloopt. Via Groep 
5-lid Hans van der Linden die als stedenbouwkundige voor de gemeente Rijswijk 
werkte, bleek dat de gemeente, lees wethouder Van der Burg, een plan voor 
herbouw wilde steunen. Na de nodige verwikkelingen - want zo gemakkelijk ging 
het allemaal niet - legde Van der Burg op 1 juni 1979 de eerste steen. Nu staan er 
achter de markante geveltjes twee riante woningen waarin de gezinnen Van der 
Linden en Koersen (met intussen twee zonen) met heel veel genoegen wonen, 
respectievelijk hebben gewoond. 

Andere projecten van zijn hand in Rijswijk zijn: de verbouw van Vlietzigt, de 
uitbreiding van het Museum Rijswijk, de uitbreiding van het ‘boshuis’ in het 
Rijswijkse bos, de verbouwing van Sociëteit Amicitia en de nieuwe inrichting van 
de aula van de ‘Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap’ (ROS). Daarnaast deed 
hij talloze opdrachten voor particulieren, winkels en bedrijven. Hij gaf adviezen 
en adviesjes, maakte snel wat schetsjes of deed suggesties voor de oplossing van 
een probleem. Want…

 Een architect ontwerpt een huis
 naar wat je hem laat weten.
 Een goede architect die tekent ook
 wat je nog had vergeten.

Min of meer in het verlengde van zijn werk was Dik lid van veel commissies 
en besturen: onder andere): de Welstandcommissies van Rijswijk en Voorburg, 
de ‘Commissie Beeldende Kunst en Stadsverfraaiingen’, de ‘Commissie Open 
Monumentendag’ en andere. Verder was hij ook jarenlang bestuurslid van het 
Museum Rijswijk.  

In zijn vrije tijd schilderde hij, kluste in huis - wat hij zag, konden zijn handen 
maken -, wandelde veel en schreef ondertussen kleine versjes die hem onder het 
werk te binnen schoten. Met veel genoegen bezocht hij de bijeenkomsten van 
de Lions en toen de Lions waren opgeheven, vond hij nieuwe vrienden bij zijn 
Probusclub. Ook daar had hij het weer erg naar zijn zin.

Met het overlijden van Dik Koersen is een vriendelijk, tevreden en sociaal mens 
heengegaan. Een bewijs daarvan was de overvolle aula van Ockenburgh!
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Van den Belt Elektra
Herenstraat 68

2282 BX Rijswijk
Telef. 070 3902673

Email beltra@ziggo.nl
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In memoriam Jan Hartkamp 
(1936 – 2013)

Een diplomatiek voorzitter en voorbeeld van levenskunst

Thea van de Graaff-Trouwborst

Op 22 augustus 2013 overleed op 77-jarige leeftijd Jan Laurens 
Hartkamp; in Rijswijk in de jaren tachtig en negentig bekend als 
gemeenteraadslid, wethouder, voorzitter van de Monumenten-

commissie, Steenvoorde-Westhof, de Archeologische Werkgroep Rijswijk 
(AWR), de commissie Open Monumenten Dag, de lokale VVD en lid 
van Provinciale Staten. Zijn gave om met mensen om te gaan, maakte 
Jan bijzonder geschikt voor deze functies. Hij wist ‘hete hangijzers’ 
uitstekend te relativeren: zo begon hij eind jaren tachtig in een verhitte 
gemeenteraadsvergadering over subsidie aan de Stichting Omroep Rijswijk 
eens een discussie over het oprichten van een omroep voor Leeuwendaal-Zuid: 
‘Hoe kleiner hoe absurder’.

Jan werd geboren in Alphen aan de Rijn, als derde van zeven kinderen in een 
domineesgezin. In 1947 werd zijn vader beroepen in Den Helder, waar Jan 
met zijn broer Siebold een eigen koninkrijkje op zolder bouwde, compleet met 
alarmsysteem op de traptreden. Jan was handig met elektrotechniek en bouwde 
kristalontvangers. Geen wonder dus dat, toen hij na de hbs-b in 1954 naar het KIM 
(Koninklijk Instituut voor de Marine) ging, hij daar een technische kant koos. Hij 
schopte het uiteindelijk tot Commandeur (E) en die E stond voor elektrotechniek. 

Eén van zijn jaargenoten op het KIM herinnerde zich Jan als iemand die boven de 
kudde uitstak. Zo slaagde hij erin een bed te bemachtigen, hoewel bijna iedereen 
daar in hangmatten sliep. Ook zijn geheime rendez-voustjes met Hetty tijdens de 
koffiepauzes van het Instituut trokken de aandacht. Jan kende zijn Hetty al van 
de hbs. Zij trouwden in 1959 en kregen drie zonen. Hetty en Jan woonden in 
die marinetijd achtereenvolgens in Den Helder, Amsterdam en weer Den Helder, 
waar Jan ook een aantal jaren voor de VVD in de gemeenteraad zat en onder 
andere meebesliste over de plaats waar vissersschepen mochten liggen in de 
marinehaven en de discussie over hondenbelasting relativeerde met zijn voorstel 
ook kattenbelasting te gaan heffen. 

In 1978 vervulde Jan een marinefunctie in Den Haag. Jan en Hetty besloten daarom 
in Leeuwendaal in Rijswijk te gaan wonen. Ook daar werd Jan weer actief in de 
VVD. Het duurde niet lang of hij werd voorzitter van het bestuur. Na een interim-
periode van drie jaar weekendhuwelijk vanwege weer een functie in Den Helder 
werd Jan gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Rijswijk. Dat heeft hij drie 
perioden gedaan met een korte onderbreking in 1988 als wethouder van openbare 
werken, toen die functie plotseling vacant kwam. Een drukke baan, want in die tijd 
werd er heel wat gebouwd en aangelegd in Rijswijk: onder andere de spoortunnel, 
de schouwburg, de golfbaan en het Defensie Studie Centrum aan de Brasserskade. 
Toen de VVD fors verloor bij de verkiezingen in 1990 mocht zij nog maar één 
wethouder leveren en trad Hartkamp af ten gunste van Hans Vrind. 
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Later was Jan nog een paar jaar lid van de Provinciale Staten en na beëindiging van 
dat lidmaatschap werd hij verrast met de toekenning van de ‘Stikker Plaquette’, 
voor zijn op uitzonderlijke wijze en met grote inzet verrichte taken voor het 
openbaar bestuur voor de VVD. 

Na zijn marinetijd raakte Hartkamp ook betrokken bij de ontwikkeling en de 
bouw van een kampeerterrein voor de Scouting in Pijnacker. Zijn inzet voor het 
Bieslandse Bos zowel organisatorisch als met daadwerkelijk bouwen was groot. 
Na 21 jaar zijn er nu circa 10.000 overnachtingen per jaar. Als ‘Vriend van de 
Scouting’ was Hartkamp vaak als vrijwilliger aanwezig op het kampeerterrein en 
draaide met Hetty mee in de beheerdersroosters. Onlangs mocht Jan zelf nog een 
sierkers planten in het Bieslandse Bos ter ere van al die jaren vrijwilligerswerk. 

Jan kreeg steeds meer interesse in historische onderwerpen. Hij was een 
veelvuldige en graag geziene gast op HVR-lezingen en -jaarvergaderingen, waar 
hij steeds ook verslag deed van de onderwerpen die het voorgaande jaar aan de orde 
waren gekomen in de Monumentencommissie, waarvan hij tot eind 2005 voorzitter 
was. Hij leidde de vergaderingen zeer efficiënt en slaagde er in de commissie als 
onafhankelijk adviesorgaan aan B&W van Rijswijk uitstekend te positioneren. 
Jan was een bezielend voorzitter van de commissie Open Monumentendag en zette 
zich daar onder andere in voor de ‘monumentenbordjes’, waarvan er sinds enkele 
jaren steeds een aantal wordt uitgereikt op Open Monumentendag. 
Hartkamp was ook jarenlang actief voor de Archeologische Werkgroep Rijswijk 
(AWR), zowel in zijn jaren als wethouder als daadwerkelijk met schep en troffel. 
Hij was voorzitter van de AWR van januari 1998 tot 12 juni 2007 en hij zette 
zich in die bijna tien jaren op een bijzondere wijze in voor die werkgroep. Dat de 
waterput voor de Oude Kerk nu zo fraai wordt getoond is te danken aan Jans niet 
aflatend lobbywerk.

In 1998 heeft Hartkamp zich als secretaris van de gezamenlijke actiecomités 
tegen annexatie door Den Haag sterk gemaakt voor het behoud van Ypenburg 
voor Rijswijk. Helaas voor Rijswijk is hij daar niet in geslaagd, één van de weinige 
gevallen waarin hij, ondanks zijn inzet, geen succes heeft geboekt. De oudere 
wijken in Voorburg en Rijswijk zijn gelukkig wel voor die gemeenten behouden 
gebleven.

De strijd tegen zijn slopende ziekte kon Jan Hartkamp niet winnen, doch zijn 
sterven op de avond van zijn 77e verjaardag was een voorbeeld van levenskunst. 
Hij heeft ons allemaal daarmee voor het laatst een goed voorbeeld gegeven.
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Pontje Keereweer (foto Erwin Dijkgraaf)
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In memoriam pontje ‘Keereweer’
(1911-2012)

Thea van de Graaff-Trouwborst

Op dinsdag 31 januari 2012 werd het pontje ‘Keereweer’, dat via 
het Rijn-Schiekanaal het Jaagpad ter hoogte van no. 81 met de 
tegenovergelegen Delftweg verbond, vroeg in de morgen aangevaren 

door een groot binnenvaartschip, waarna het kapseisde. Daarop werd per 
direct het pontje uit de vaart genomen. Na vele rapporten over de veiligheid en 
schuldvraag, raadsvergaderingen met inspraak en acties van omwonenden en 
de werkgroep ‘Vrienden van de Rijswijkse pont’ besloot de gemeente Rijswijk 
in november 2012 het pontje niet meer terug in de vaart te brengen. Zo kwam 
een eind aan ruim 100 jaar varend erfgoed en is weer een karakteristiek stukje 
Rijswijk verloren gegaan.

De geschiedenis van het pontveer begint in 1911 als J.J. Kool uit Den Haag aan 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toestemming vraagt voor het onderhouden 
van een overzetdienst over ‘den Delftschen Vliet’. Nadat hij te horen had gekregen 
dat daarvoor geen vergunning nodig was, begon Kool over te varen, aanvankelijk 
vanaf een aanlegplaats aan het Jaagpad, vlakbij het Haantje naar de ander oever op 
de Delftweg bij de halte van de stoomtram.

Blijkens een verslag van de Rijswijkse gemeenteraadsvergadering van 18 
januari 1919 werd de pontdienst toen onderhouden door de ‘Buurtvereeniging 
Delftweg, Jaagpad, Sion’. In 1923 meldde een gemeenteraadsverslag dat de door 
de buurtvereniging geëxploiteerde pontdienst 1922 was afgesloten met een batig 
saldo en daarom geen subsidie had genoten. Deze gunstige gang van zaken was 
voornamelijk te danken aan het feit dat voor de woning van de veerman, destijds 
Jaagpad 39d (nu nr. 94), geen huur hoefde te worden betaald. Vanaf 1 januari 1923 
moest de buurtvereniging wel huur gaan betalen: ƒ 260,- per jaar!

Op 10 december 1927 werd aan de buurtvereniging een renteloos voorschot van 
ƒ 600,- verleend voor het in eigendom krijgen van het bootje, in vijf jaar terug te 
betalen. Na 1931 kon de buurtvereniging echter de afbetalingen niet meer voldoen, 
omdat de pontbaas geen pacht meer betaalde: zijn inkomsten waren sterk gedaald 
nadat de tramhalte aan de Delftweg was opgeheven. Daarop nam de gemeente de 
pont over en is de veerdienst gaan exploiteren.

Op de raadsvergadering van 26 april 1934 nam de gemeente een ‘Verordening 
op de heffing van veergeld voor het overzetveer over den Delftschen Vliet’ aan. 
Het veer werd verpacht en het tarief werd vastgesteld op 2 ct per persoon, 5 ct per 
persoon met rijwiel en schoolkinderen gratis. Aangezien de opbrengsten daarmee 
lager zouden uitvallen dan een behoorlijk weekloon werd ook besloten de pachter 
jaarlijks een bedrag uit te betalen.
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In 1935 werd de aanlegplaats verlegd naar de Pasgeldlaan aan de Jaagpadkant en 
de kruising Delftweg/Broekmolenweg op de andere oever. Deze laatste was dichter 
bij tramhalte ‘Pasgeld’. Tevens werd een klein veerhuisje gebouwd dat echter in 
1937 moest plaatsmaken voor een rij beneden- en bovenwoningen. Tot eind jaren 
zestig voer de pont dagelijks van ‘s morgens vroeg tot de laatste tram bij de halte 
‘Pasgeld’. Met de opmars van de auto daalde het aantal pontpassagiers en in 1970 
werd de zondagsdienst en in 1974 ook de zaterdagdienst opgeheven. 

Het werk van de veerman was zwaar. Na J.J. Kool volgden daarom voor WOII 
nog vele veerlieden, zoals L.C. Kwakkesteijn,  J. van der Meer, J. Kneteman en 
na de oorlog L. van Velzen en L. Schaareman. Van 1957-1977 roeide veerman J.J. 
Theunissen (‘Teun’) tot twaalf personen tegelijk over in een zware ijzeren bak. 
Vanaf 1980 bediende René van den Bos de pont en rond 1991 moet de laatste 
pontbaas Aad van Geest zijn begonnen. Om het werk te verlichten werd in de jaren 
zeventig de pont van een aanhangmotor voorzien. Maar dat bleek geen succes en 
op 28 januari 1982 werd een echte motorpont officieel in gebruik gesteld door de 
wethouder van Openbare Werken ir. J.A.A.M. (Hans) van Rossum. Ook werd het 
tarief verhoogd naar 5 ct per persoon. Om een idee te geven van het toenmalige 
exploitatietekort: in 1981 vermeldde de begrotingspost voor het pontveer: ‘Kosten: 
ƒ109.117,-,  opbrengsten: ƒ 500,-.’
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Begin 1977 kondigden B&W aan de mogelijkheden van een vaste oeververbinding 
te onderzoeken. Er kwam een plan voor een zeven meter hoge voetbrug. Een 
enquête onder de buurtbewoners wees echter uit dat de meerderheid niets voor zo’n 
brug voelde. In 1986 kwam er weer zo’n plan, ditmaal een op afstand bedienbare 
voet- en loopbrug. In mei 2011 kondigde wethouder Dick Jense aan dat hij ernaar 
streefde de pont medio 2012 uit de vaart te nemen en op termijn te vervangen door 
een hoge voetgangersbrug. 

Op 21 september 2011 berichtte Groot Rijswijk over de actie van de ‘Vrienden 
van de Rijswijkse pont’ voor het behoud van de Rijswijkse pont Keereweer: men 
mag vanaf maandag 26 september een week lang gratis overvaren EN krijgt gratis 
snoep. De pont is volgens de actiegroep een onmisbare voorziening in de stad. Veel 
Rijswijkers gebruiken de pont dagelijks om bijvoorbeeld school, werk of openbaar 
vervoer te kunnen bereiken. Bovendien maakt de pont deel uit van toeristische 
fietsroutes. De werkgroep ziet de pont als uniek en karakteristiek voor de stad, een 
stukje erfgoed en Rijswijkse identiteit. In mei 2011 heeft de werkgroep meer dan 
duizend handtekeningen opgehaald voor het behoud van de pont in de bestaande 
vorm. Bovendien heeft de werkgroep een alternatief financieringsvoorstel gemaakt 
voor de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente Rijswijk. Ook het Algemeen 
Dagblad en De Telegraaf besteedden aandacht aan het pontje.

Helaas, alle protestenacties en het inspreken van de ‘vrienden’ in de gemeente-
raadsvergadering van 27 september 2011 mochten niet baten. Op 25 oktober 2011 
nam de gemeenteraad het besluit het contract voor het bemannen van het pontje per 
1 januari 2012 te gunnen aan A.H. Vrij, die pontbaas Aad van Geest zou ontslaan en 
het pontje door DSW-ers wilde laten varen, omdat dat een besparing zou opleveren. 
Pontbaas Van Geest was toen al bijna 21 jaar een vertrouwd gezicht voor de bewo-
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ners van het Jaagpad en de Drassige Driehoek. In Groot Rijswijk van 14 december 
2011 zei Aad: ‘Ik blijf varen tot de laatste minuut’. Op donderdag 29 december 
werd afscheid genomen van de pontbaas in buurthuis ‘De Drassige Driehoek’.

Dus werd vanaf 1 januari 2012 het pontje bemand door DSW-ers. Op dinsdag 31 
januari 2012 kwam echter de grootste angst van de omwonenden uit: het pontje 
werd vroeg in de morgen aangevaren door een groot binnenvaartschip en kapseisde 
door de klap. Er raakten vier opvarenden te water, onder wie de dertienjarige 
Melanie. De Telegraaf berichtte: ‘Pontongeluk, buurt woedend op wethouder.’De 
oorzaak van de botsing is nog onbekend, de waterpolitie heeft een onderzoek 
ingesteld. Volgens Melanie stond de pontbestuurder niet op te letten. Ze heeft hem 
vlak voor de aanvaring nog proberen te waarschuwen dat het mis dreigde te gaan, 
maar toen was het al te laat.’ Later die dag berichtte De Telegraaf: ‘Wethouder 
belaagd na pontongeluk.’ ‘De Rijswijkse wethouder Dick Jense is dinsdagmorgen 
na het ongeluk met het pontje op het Rijn-Schiekanaal belaagd door woedende 
buurtbewoners. De wethouder kwam polshoogte nemen na de aanvaring werd door 
omwonenden uitgescholden: ‘Hoe durf je hier te komen? Ga weg idioot!’ Zo werd 
Jense onder meer toegeschreeuwd.’ 

Zolang de rapporten van onderzoek van de waterpolitie en de KLPD nog 
niet gereed waren, werd het pontje uit de vaart genomen. Per direct. Op de 
raadsvergadering van 26 april 2012 is uitgebreid gediscussieerd over de toekomst: 
de fracties van D66, SP en Gemeentebelangen pleitten ervoor het pontje zo snel 
mogelijk weer terug in de vaart te brengen. Op vragen van de oppositie waarom er 
niet met de reservepont gevaren kon worden, bleef de wethouder zich verschuilen 
achter zijn tactiek van afwachten. 

Op 14 juni berichtte Omroep West dat het eerste onderzoeksrapport binnen 
was. De uitkomst van het veiligheidsonderzoek van de KLPD zou zijn dat de 
schipper schuldig was, maar niet zou worden vervolgd. De Telegraaf berichtte 
over ‘het ontbreken van een opleidingstraject voor de ongeval-schipper’. In de 
gemeenteraadsvergadering van 6 juli deelde de wethouder echter mee te willen 
wachten met een besluit en de pont niet te laten varen tot het oordeel van het 
openbaar ministerie over het rapport van de KLPD binnen was.

Op dinsdag 6 november werd het lot van het pontje weer besproken in de 
raadsvergadering. Het college had tevoren een persbericht doen uitgaan waarin 
ze de keuze bij de gemeenteraad legde: ofwel in 2013 € 48.000 uitgeven voor 
veiligheidsmaatregelen én € 126.000 voor de exploitatie, ofwel de pont definitief 
opheffen. De coalitiepartijen stemden die avond voor het definitief staken van 
de veerdienst. Van de oppositiepartijen gaf Gemeentebelangen aan dat zij er een 
programmapunt bij de verkiezingen van 2014 van willen maken om de pont terug 
te halen.

De pont was veel in het nieuws: het TV-programma ‘Wakker Nederland NL’ 
besteedde er op 6 november ‘s morgens vroeg aandacht aan en SBS 6 kwam 
diezelfde middag ook opnamen maken. Op 7 december was het onderwerp ook 
nog op RTV West te zien.



l121l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l Pontje K

eerew
eer 

Op dinsdag 20 december 2012 vonden om 11:30 TV-opnamen plaats bij de 
aanlegplaats van het pontje voor het programma van Astrid Joosten: Het kannie 
waar zijn. De dag tevoren werd er echter heel hard gewerkt aan beide kanten van 
het kanaal: de steigers werden weggehaald en er werden graszoden op de walkanten 
gelegd.

Zo kwam na ruim 100 jaar een eind aan een uniek en karakteristiek stukje 
Rijswijkse identiteit en erfgoed. Op YouTube kunt U nog een filmpje zien van 1 
juni 2010: Fietspontje Vliet Rijswijk/Delft, de muziek In a sentimental mood past 
er bijzonder goed bij.

Meer informatie:
• J.C. Bottema, Het pontveer over de Vliet, in Kroniek, orgaan van de Historische
 Vereniging Rijswijk, 1987, afl. 3 
• Video op YouTube: http://youtube/crG_pVTHbhk (8/8/2013)
• Facebookpagina van de ‘Vrienden van de Rijswijkse pont’ (7/8/2013)
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Daar liggen voetangels en klemmen
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Een wandeling door de Julialaantjes
Kees Hoogenraad

Rond 1943 maakten wij, vader, mijn broertje en ik, zondagsmiddags 
vaak een wandeling in de ‘Julialaantjes’, zoals wij het laantje gewend 
waren te noemen. Het gebruik van het meervoud vindt zijn oorsprong 

in het feit, dat ook de verbindingslaantjes tussen de Van Vredenburchweg 
en het evenwijdig lopende Kerkepad daarbij hoorden. De Julialaantjes 
bestonden dus uit het tegenwoordige laantje en de zijlaantjes die van de Van 
Vredenburchweg naar de buitenplaatsen en boerderijen liepen. Daarvan 
bestaan er nu nog maar vier, niet meer. Vader sprak vaak over ‘de Zandweg’ 
in plaats van over de ‘Van Vredenburchweg’. 

We liepen dan de Heerenstraat uit, langs het huis ‘Haag- en Delfzigt’ en langs de 
etalage van Gordijn, de vrachtschipper die ook turf- en kolenhandelaar was. Voor 
zijn huis was een kade, waaraan een vracht- of turfschip lag aangemeerd.

In de etalage van zijn winkeltje stond een maquette. Het was een doorsnede van 
een kolenmijn. Dat was heel interessant voor kleine jongens en even stonden we 
stil om hem te bewonderen.

De Zandvaart voor ‘Haag- en Delfzigt’
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We vervolgden onze wandeling langs 
het oude huis van Sander Kraan. In 1906 
was dat nog A. Kraan, de metselaar en 
loodgieter. Hij werkte nogal eens voor mijn 
overgrootvader Maarten Hoogenraad en 
stuurde dan eenmaal per jaar een afrekening 
van de werkjes die hij gedaan had. Veel 
andere zaken op Rijswijk deden dat ook. 
Kraan incasseerde ook de huur van het huis 
aan de Laan te Blotinghe nummer 2, namens 
de eigenaar Bouke Jacob Kruijswijk. 
Overopa Maarten overleed in 1906. In 1907 
verhuisde oma naar de Heerenstraat 36/38, 
naast het kantoor in ‘vaste goederen’ en het 
postkantoor. 

Recht voor ons begon de Zandweg, maar we gingen schuinrechts en stonden even 
stil om een blik te werpen op het witte huis Laan te Blotinghe 2, waar vaders 
grootvader Maarten Hoogenraad in 1893 vanuit Delft met Stijntje Ram, zijn vrouw, 
en de twee zonen Reinier en Hendrik ging wonen. Hij had dit huis op Rijswijk 
uitgekozen om zijn verdere leven rustig te kunnen doorbrengen. Reinier was 
verloofd met Antje Braaksma en Hendrik was student natuurkunde en biologie. In 
Delft had Maarten aardig verdiend aan de kunstboter, margarine, nadat hij eerst een 
groot aantal jaren marskramer was geweest. In Delft was hij ook hoofdagent van 
de ‘Haarlemse Levensverzekering Mij’. Hij kocht ook wel huisjes in Delft, onder 
andere aan de Gasthuislaan, voor f 250. Hij huurde de woning van Kruijswijk die 
op de buitenplaats Welgelegen woonde. 

Kleine Kees Hoogenraad wijst ons de weg 
langs de Julialaantjes

A. Rodenburg  (links) ouderling/koster tijdens het huwelijk van mijn ouders in 1928 in de Oude Kerk
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Zo ook de heer A. Rodenburg op nummer 4. Hij woonde daar met zijn vrouw 
Louisa Sophia Marcella Henriëtte Rodenburg-Michel, en zoon Jacob Hendrik 
Rodenburg en zijn dochter Christine Johanna Louise Rodenburg. Mooie 
‘Oranjenamen’. Deze laatste drie hadden ook inderdaad blauw bloed. ‘Sprekend 
Wilhelmina’, dachten ze op de Franse les. Rodenburg had veel functies in Rijswijk. 
Hij was onderwijzer, secretaris van het ‘Oudheidkundig Museum Rijswijk’, 
kerkvoogd en voorzanger in de Oude Kerk; hij incasseerde de kerkelijke belasting 
en had als zodanig inzage in de belastingsaanslagen van ieder kerklid. Ook 
beheerde hij het archief van de kerk en had een kluis in zijn huis, waarin hij de 
doopschaal en het kerkzilver bewaarde. In 1918 was hij voorzitter van het ‘Nut 
van het Algemeen’. 

We stapten de laantjes in, achter het huis en de smederij van de gebroeders 
Klumper en het huis van Arie Vadesta, de zanger, langs. Vader vertelde dan dat 
zijn oom Hendrik Hoogenraad hier in de sloot op eencellige microben viste 
voor zijn verdere studie als bioloog. Vader sprak verder over hoe de twee jonge 
kerels Klumper in Rijswijk gekomen waren. Opa kende de gebroeders, die een 
eenvoudige smederij in Voorburg hadden, goed en hij stelde hen in 1904 voor om 
naar Rijswijk te komen. Er was een mooi plekje beschikbaar aan de rand van het 
dorp. Boerderijen, die altijd veel werk geven, waren hier volop. Een hoefsmederij 
zou het hier goed doen. Zij vestigden zich inderdaad in Rijswijk en verbouwden 
de oude woning tot een nieuw woonhuis met winkel. De naastgelegen smederij 
werd, naar ik weet, nooit erg vernieuwd. De winkel diende voor uitstalling van 
haarden, kolenkachels, gereedschappen en dergelijke. In de oorlogstijd maakten 
de Klumpers zogenaamde maio’s, kleine zuinige kolenkacheltjes om op te koken. 
Ook werkten ze veel voor monumentenzorg. Voor Maarten Hoogenraad maakten 
de heren een rijdbare stoel en voor zijn zoon repareerden de gebroeders Klumper 
de velocipède. Christiaan Klumper slaagde in 1903 met lof voor ‘hoefbeslag’. De 

Kleine Kees Hoogenraad wijst ons de weg 
langs de Julialaantjes

De smeedstukken van Klumper De rijstoel van overgrootvader werd gemaakt door 
gebroeders Klumper (particulier bezit)
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gebroeders Klumper waren meesters in hun vak. De smeedstukken voor het examen 
schonk Klumper een aantal jaren geleden aan mijn zuster, omdat zij ze zo mooi 
vond en omdat de familie al vele generaties klant was. 
We vervolgden onze weg in de Julialaantjes en wandelden lang de buitenplaats 
Welgelegen waar de heer Kruijswijk woonde. Zijn vader, B.J. Kruijswijk, had dit 
huis en de villa Elise in 1900 gekocht. Ik kwam al in 1944 eenmaal in de maand op 
zaterdag bij hem om het plaatsengeld van de kerk te innen. Een zeer aardige heer: 
ik mocht altijd even in de hal komen en een praatje maken en dan vulde hij het 
kerkenbusje. Ik vond dat hij wel wat op Willem III leek. Hij stond mijn broer en mij 
toe in het najaar in het bos eikels te zoeken als extra wintervoer voor onze geiten. 
Na de oorlog in 1945 stelde de heer Kruijswijk het koetshuis en de paardenstal 
enige tijd beschikbaar als clubhuis voor onze padvindersgroep. In het bos konden 
we ons padvindersspel doen. Vaak speelden we dat op het heuveltje met het toen al 
in verval geraakte prieeltje. Ooit moet het een ware lusthof zijn geweest, dacht ik. 

Toen ik mijn vader later eens vroeg: ‘Wat is die heer Kruijswijk van zijn beroep?’ 
zei vader: ‘Hij is grondspeculant’. Hij had achter het landgoed weidegrond tot aan 
de Laak in Den Haag gehad. Vóór 1844 was de grens van Rijswijk bij de huidige 
Hoefkade in Den Haag. Bij een grensverlegging werd de grond onteigend. De 
nieuwe grens met Den Haag werd toen de Laakkade. In 1901 werd de grens van 
Den Haag verlegd naar de Broeksloot. De grond tussen de Laak en de Broeksloot 
werd verkocht om het bouwplan Laakkwartier te realiseren. 

Piet van den Berg, vóór Welgelegen met de Hoogenraadjes. Hier ligt nu Onderwatershof.
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Emilie Ambre een koninklijke minnares op ‘Welgelegen’
Vroeger, omstreeks 1876/77, woonde Emilie Ambre (gravin d’Ambroise) actrice, 
operazangeres en maîtresse van koning Willem III, enige tijd in huize Welgelegen. 
Het was gedeeltelijk gemeubileerd met stukken uit de Oranjepaleizen. De jonge 
koningin Emma stuurde mademoiselle Ambre terug naar Parijs mét de meubelen. 
Deze werden in november 1898 voor vierhonderdduizend gulden teruggekocht 
door de pas ingehuldigde koningin Wilhelmina.

Emilie Gabrielle Adèle Ambre werd geboren op 6 juni 1849 te Oran in Algerije. 
Ze stak in 1867 de zee over naar Marseille, om daar aan het conservatorium zang 
te gaan studeren. Na haar studie sloot ze zich aan bij een Frans operagezelschap in 
Parijs, waar de opera Carmen van Bizet voor het eerst werd gespeeld in 1875. In 
september 1876 voerde men deze ook op in de Haagsche Opera. In de recensies in 
de dagbladen werd Mademoiselle Emilie Ambre zeer geprezen: ‘Ze voldeed erg 
als chanteuse legère de Grand opéra’.

Koning Willem III, die één van de uitvoeringen in 1876 had bezocht, was 
zeer gecharmeerd van spel en zang van de 27-jarige Emilie. Zij werd aan hem 
voorgesteld. En zo ontstond een relatie tussen die twee. In juni 1877 werd Willem 
III weduwnaar door het overlijden van koningin Sophie. Hij gaf Emilie een 
adelbrief,  benoemde haar tot Comtesse (gravin) d’Ambroise en wilde met haar 
trouwen. 

Oud-lid van de Raad van State jonkheer Mr. Elout regelde echter een bezoek 
van een aantal ‘aanzienlijken’ uit het land om de koning te bezweren van het 

huwelijk af te zien en ook de ministers 
kwamen in verzet. Nadat de koning 
zijn huwelijksplannen had moeten 
opgeven, wilde hij gedurende enige 
tijd ongestoord en zonder gevolg met 
‘La Comtesse’ in Parijs vertoeven 
(augustus 1877), maar ook hierin 
ondervond hij tegenwerking. Toen 
wilde hij de vertrekken van de 
pas overleden koningin Sophie in 
gereedheid laten brengen voor de 
komst van La Comtesse. Dat vonden 
de ministers heel erg en kwamen weer 
in opstand. Daarom kocht hij voor 
haar de buitenplaats ‘Welgelegen’ in 
Rijswijk aan het Julialaantje na het 
overlijden van Dirk Boer. Deze had 
in 1851 het bos en de tuin tot een 
waar lustoord gemaakt, door er zijn 
bijzondere beelden en folly’s, die hij 
in Den Haag in zijn winkel de ‘Groote 
Koninklijke Bazaar’ verzameld had, in 

Edouard Manet (1832-1883),  Emilie Ambre,  
als Spaanse zigeunerin in de opera Carmen.
(Philadelphia Museum of  Art)



l128l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
13

  l 
  E

en
 w

an
de

lin
g 

do
or

 d
e 

Ju
lia

la
an

tj
es

onder te brengen. Op het heuveltje in het bos had Dirk Boer een idyllisch prieeltje 
met uitzicht op een mooie vijver met een bruggetje laten bouwen. Het park werd 
aan alle zijden omgeven door een hoge schutting voor de privacy. De koning 
reed regelmatig heen en weer tussen zijn paleis en Rijswijk om zijn vriendin te 
bezoeken.

Willem III hertrouwde op 7 januari 1879 met Emma van Waldeck-Pyrmont. Uit 
dit huwelijk werd op 31 augustus 1880 het prinsesje Wilhelmina geboren. Hij 
bezocht Rijswijk echter nog regelmatig. Toen mijn vader vele jaren geleden een 
rouwkaart kreeg van Piet S. las ik deze en zei: ‘Pa, die Piet heeft zulke prachtige 
Franse namen: Pierre Antoine Servaas’. ‘Ja’, zei vader, ‘dat was er één van Willem 
III. Hij werd ondergebracht in een gezin waar een min (voedster) beschikbaar was’.
Willem III werd in 1890 ernstig ziek en kwam op 23 november in dat jaar te 
overlijden. Wilhelmina was toen pas 10 jaar. Na zijn overlijden werd Emma 
officieel benoemd tot koningin-regentes. Nu had ze de gelegenheid om Willems 
maîtresse Emilie terug te sturen naar Parijs mèt haar meubelen. 

Emilie trouwde op 30 januari 1894 met Emile Bouichère, een bekend organist in 
diverse Franse kerken. Hij speelde onder andere in de Notre Dame. Samen met 
Emilie had hij een muziekschool in Asnières bij Parijs. Ambre stierf in1898. 

Verderop wandelden we langs het weiland vóór Welgelegen. Boer Piet van den 
Berg was de pachter en gebruikte de wei als hooiland, maar ook om er koeien 
te laten grazen. Oom Piet, zoals wij hem mochten noemen, pachtte ook enkele 
hectaren land achter Welgelegen, daar waar nu de tennisbanen zijn. De grond 
(kadastraal sectie A nr. 1240, groot circa 4500 ca.) vóór Welgelegen werd in 1951 
verkocht aan de stichting Onderwatershof. 

Daarna kwam villa Elise. In de Hongerwinter bracht ik bij tante Catootje 
Smidskamp - zo noemde mijn moeder haar - regelmatig een pannetje met een 
maaltijd. Deze was voor haar, maar ze gaf ook altijd wat aan haar poezen die 
in haar bovenkamer rondliepen. De villa was al behoorlijk in verval geraakt en 
vloerdelen van de kamer naast de trap waren al opgestookt om wat warmte te 
krijgen. Mevrouw Smidskamp was ‘dame du compagnie‘, gezelschapsdame, 
van mevrouw Kruijswijk geweest en was een oude kennis van mijn grootmoeder 
Hageman. Beneden woonden en werkten de schilders vader en zoon Blokpoel. 
Later, in 1945, verhuisde ze naar het hofje in de Schoolstraat, want ze werd ziek 
en de kattenvlooien staken als ze in bed lag in haar rug. Toen waarschuwde moeder 
de dokter. 

Villa Elise - in de volksmond ook wel Villa Elisa - werd omstreeks 1870 gebouwd, 
nadat Elise van der Kun gehuwd was met jonkheer P.M.G. von Fisenne. Door dit 
huwelijk kwam het perceel in eigendom van de familie Von Fisenne. Het huis 
werd gebouwd als gastenverblijf. In 1880 werd het bewoond door de tuinbaas van 
Willem III. In 1918 door J.S. Harrij, koetsier en in 1923 door L.P. Touw, chauffeur. 
Het adres was toen Van Vredenburchweg nummer 14, thans is dat Julialaantje 4. 

Verder lopend, kruisten we het Zwartepad, dat liep van de Van Vredenburchweg 
naar de ‘Woninkjes’. Vader vertelde dat de tolbaas Dirk van der Spiegel eigenaar 
was van het land en het Zwartepad. Al de wegen in de laantjes waren (mede)
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eigendom van de aangrenzende huizen en landgoederen. Dan stapten we langs 
nummer 7. Daar woonde mijn vader in 1903, toen hij twee jaar was. Opa 
verkocht in dat jaar zijn Christelijke Boekhandel en maakte helemaal zijn beroep 
van bemiddeling in hypotheken, assurantiën en huizen. In 1904 werd telefoon 
aangevraagd. We kregen Rijswijk nummer 58. Er werd een telefoonpaal in de 
grond gezet in de berm van het Zwartepad die de telefoondraden naar huis nummer 
7 moest leiden. Dirk van der Spiegel de tolbaas, tevens eigenaar van het Zwartepad 
en eigenaar van Julialaantje 7 en 9, was boos, omdat er geen toestemming was 
gevraagd om de paal in zijn berm te zetten. In één van de woninkjes woonde 
de schilder Otto Kriens met zijn gezin. Zoon Hugo speelde wel met mijn vader. 
Zij waren ongeveer even oud. Mevrouw Kriens kweekte in haar bloementuintje 
fleurige bloemen. Zij maakte boeketten en verdiende daardoor ook iets bij.

Villa Elise (foto 2012)

Woninkjes Zwartepad
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We kruisten het Bakkerslaantje 
en gingen langs het landgoed 
Den Burgh van jonkheer Von 
Fisenne. De oprijlaan vanaf de 
Van Vredenburchweg had aan 
beide zijden oude beukenbomen 
en bij die ingang, aan het eind 
van de prachtige beukenlaan, bij 
het boswachtershuisje maakte 
vader een foto. Aan beide zijden 
van de oprijlaan was weiland. 
Onder het wandelen sprak hij 
erover dat hij, samen met zijn 
schoolvriendjes Tjerco Schaper uit 
de Stadhoudersstraat en Paul van 
Vliet uit de Koninginnelaan, beiden 
zonen van Tweede Kamerleden, in 
het gras langs de Haagweg lag. 
Dan noteerden ze de nummers van 
de auto’s die langs kwamen. Op 
zo’n middag hadden ze er wel acht. 
Ook vertelde hij dat als mevrouw 
Von Fisenne, maar het kan ook 
mevrouw Van Vredenburch geweest 
zijn, uit Den Haag kwam en in haar open landauer met koetsier en palfrenier door 
de Herenstraat reed, ze altijd naar de jongens zwaaide, die dan keurig hun petje 
voor haar afnamen.

We liepen door tot de volgende bocht in het laantje. Even daarvoor, aan de 
zuidwestelijke kant van het landgoed, zagen we een boom met een bordje eraan, 
waarop stond: ‘Hier liggen voetangels en klemmen’. Dat was een oud gebruik op 
landerijen en buitenplaatsen om ongewenste belangstelling te weren en het bezit 
te beveiligen. Wel moest er een vergunning worden aangevraagd om voetangels 
en klemmen te mogen plaatsen en de eigenaar moest tevens een duidelijke 
waarschuwing geven door middel van een bordje.

We kuierden verder in de richting van de buitenplaats Westhof en over het terrein 
van de buitenplaats naar de achterkant van Hoeve Marie. Daar gingen we door 
een klaphekje en zo kwamen we bij de keuken en de oude karnmolenschuur. Hier 
woonde vaders jeugdvriend oom Piet van den Berg met tante Truus. We dronken 
een kopje thee en mochten daarna in de stal en de schuren kijken en spelen met 
de zoontjes Wim en Kees. Als boer Van den Berg om half vijf ging melken, 
maakten we aanstalten om weer huiswaarts te gaan. Een enkele keer stapten we 
wel verder in de richting van de spoorlijn. Daar konden we dan oversteken en tot 
in Steenvoorde voortgaan.

K. Dorsman vermeldde in 1909 in zijn boek De ambachtsheerlijkheid Rijswijk 
voorheen en thans dat in de negentiende eeuw de dichter Barend Fremery 
(overleden in 1811) op het buitengoed Steenvoorde woonde. Hij was een 
verdienstelijk dichter en maakte een gedicht en een toneelspel over Romeo en 

Tuinmanswoning 
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Julia van Shakespeare. De bewoners van de buitenplaatsen en boerderijen die vaak 
door de laantjes, de Binnenweg en het Kerkepad, van en naar de kerk, de school 
en het dorp liepen, zongen en speelden zijn werk, zo beroemd was hij. Omstreeks 
1850 was er geen televisie, radio of bioscoop, maar er waren wel opera-, toneel- 
en muziekuitvoeringen. Deze vormden het volksvermaak. En daar komt, naar ik 
meen, de naam ‘Julialaantjes’ vandaan. Op de kadastrale kaart van maart 1892 
komt de naam Julialaantjes al officieel voor. Toen was het, maar ook nu blijft het 
een romantisch liefdeslaantje. 

Onze terugweg was dan meestal langs de oude knotwilgen die we in 1944 van 
oom Piet mochten omzagen om in de winter enige warmte te hebben. De zoon van 
dokter Augustijn hielp ons daarbij ook. Hij was ondergedoken in die tijd.

We gingen over ‘het plankje’ terug naar het dorp. Oom Piet had een hekel aan 
het pad door zijn land en heeft het plankje, dat in de oorlog weggehaald was 
vanwege de V2-installatie in het Rijswijkse Bos, nadien nooit meer teruggeplaatst. 
Tegenwoordig zien we een veel bredere sloot en het laantje is verlegd. 

Bronnen:

Officieel Adresboek voor Rijswijk Z.H., 1923
Hanno de Jongh, Oranjebastaarden, een vademecum, Soesterberg 2001
A.W.P. Weitzel, Maar Majesteit! Koning Willem III en zijn tijd, (ed. Paul van ’t 
Veer), De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969 (4) p. 67 -91
K. Dorsman, De ambachtsheerlijkheid Rijswijk voorheen en thans, Uitgeverij 
T.C.B. ten Hagen, Den Haag, 1909, p 121
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 Vroeger liep het Julialaantje rechtdoor
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Villa Elise wordt vaak foutief Elisa genoemd
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Villa Elise te Rijswijk
Mirella de Boer

Villa Elise, gelegen aan het Julialaantje nummer 4, is rond 1870 aan 
de buitenplaats Welgelegen toegevoegd. Het landgoed Welgelegen is, 
zoals veel Rijswijkse landgoederen, aangelegd op de strandwal die 

min of meer parallel aan de kust loopt en nu onder het tracé Geestbrugweg-
Herenstraat-Van Vredenburchweg ligt. De historie van de locatie gaat terug tot 
1384, als daar een woning staat die eigendom is van Gerrit van Oudshoorn. In 
1473 staat er een woning van Gerard van Poelgeest. De eerste vermelding van 
buitenplaats Welgelegen dateert uit 1711 en betreft de verkoop aan Richard 
van der Kun door Margaretha de Nobelaer. Het is dan nog een boerderij, 
waarschijnlijk met herenkamer. Het terrein van Welgelegen wordt in de loop 
van de 18e eeuw uitgebreid met grond van Te Blotinghe. Rond 1790 wordt de 
boerderij vervangen door een herenhuis.

In de 19e eeuw is de buitenplaats in het bezit van verschillende eigenaren. In 
1877 koopt koning Willem III het landgoed om er zijn maîtresse Emilie Ambre te 
installeren. Een jaar later, na het verbreken van de verhouding, verkoopt de koning 
Welgelegen weer.

Villa Elise is rond 1870 als gastenverblijf op het landgoed gebouwd op de plaats 
van een oudere boerderij. Bij  de villa behoort een oranjerie, welke ook via een 
geheime onderdoorgang vanuit de villa te bereiken is. Achter de oranjerie liggen 
een koetshuis en een tuinmanswoning.

De voormalige tuinmanswoning en het gastenverblijf zijn in een eclectische stijl 
gebouwd met onder meer neorenaissance elementen.1 De deels onderkelderde 
bakstenen villa Elise heeft een vrijwel rechthoekige grondslag, een asymmetrische 
opbouw en wordt overkapt door een samengesteld zadeldak. De centraal geplaatste 
hoofdingang is toegankelijk door middel van een bakstenen trap van recente 
datum, die daarom niet voor bescherming als monument in aanmerking komt. 
De zuidelijke voorgevel is aan de linkerkant voorzien van een veranda en aan 
de rechterkant van een topgevel met royale overstek die met makelaarswerk 
gedecoreerd is.2 De noord-, zuid-, en westgevel hebben een niet regelmatige 
indeling. Een doorgang tussen Villa Elise en de oranjerie, daterend uit circa 1830, 
verbindt deze twee complexonderdelen. In de Eerste Wereldoorlog hebben hier 
Belgische vluchtelingen ondergedoken gezeten, waarover verder niet veel bekend 
is. In 1997-98 werd het pand gerestaureerd en deels verbouwd. In het interieur zijn 
onder meer de hoofdstructuur, het trappenhuis met schilderingen en tekst bewaard 
gebleven. Naast Villa Elise zijn het toegangshek en de oranjerie rijksmonumenten.

Toegangshek voor Villa Elise
Het toegangshek voor Villa Elise is midden 19e eeuw aan de weg geplaatst en 
bestaat uit twee slanke gietijzeren kolommen. Deze zijn voorzien van cannelures 
(verticale groeven), waartussen twee draaibare vleugels zijn aangebracht, die zijn 
opgebouwd uit regels en spijlen, afgedekt door kroonachtige elementen. In 1994 
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zijn twee spijlen met krulbekroning toegevoegd om het hekwerk te verbreden 
door aan weerszijden van de hekpijlers een vleugelstuk (‘oren’) te plaatsen, zodat 
onverlaten niet zo maar het terrein kunnen betreden.

De oranjerie van Welgelegen
De gietijzeren oranjerie dateert uit circa 1830 en is uit Engeland afkomstig, in losse 
delen naar Nederland vervoerd en ten westen van  huize Welgelegen opgetrokken. 
De oranjerie, op rechthoekige grondslag en met een natuurstenen plint, is voorzien 
van een zadeldak en samengesteld uit losse gietijzeren onderdelen. Thans resteren 
nog elf smalle kolommen; deze zijn bovenaan met elkaar verbonden door roosters 
met ruitvormige detaillering, waarin oorspronkelijk blauw glas was geplaatst. 
De oost- en zuidzijde van de oranjerie bestaan uit glazen wanden, de noord- en 
westzijde uit muren van respectievelijk de voormalige wagenschuur en Villa Elise. 
In de oranjerie bevinden zich de originele rood-bakstenen vloer en de trek- en 
drukstangconstructie van het zadeldak. Oorspronkelijk was de oranjerie aan de 
oostzijde voorzien van een halfronde beëindiging, maar een explosie in 1944 heeft 
al het glas er uit geblazen en tevens de halfronde beëindiging vernield. In 1998 is 
de oranjerie gerestaureerd.
 
Belang als rijksmonument
Villa Elise is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege 
de ouderdom, het eclectische ontwerp van het exterieur waarin onder meer 
neorenaissance-elementen zijn opgenomen. De villa is een onderdeel van het 
‘ensemble Welgelegen’ met een functioneel-ruimtelijke relatie tot de andere 
gebouwen, inclusief het toegankshek.

Het toegangshek is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege 
de ouderdom, het karakteristieke materiaalgebruik, de ensemblewaarde en de 
functioneel-ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het complex.

De oranjerie is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege 
de ouderdom, de zeldzaamheid, het karakteristieke materiaalgebruik, de 
ensemblewaarde en de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige onderdelen 
van het complex.

Villa Elisa wordt tegenwoordig particulier bewoond en is niet toegankelijk voor 
publiek, de oranjerie functioneert als bedrijfsruimte.

De restauratie van het decoratieschilderwerk
Ik werk slechts drie jaar als decoratieschilder als de heer Bosman mij benadert 
om de schilderingen in villa Elise te restaureren. Gedurende mijn opleiding aan 
het ‘Nimeto-Utrecht’ ben ik opgeleid voor decoratie- en restauratieschilderwerk, 
maar toch is dit een hele uitdaging.3 Bij het opnemen van de klus is het in één 
oogopslag duidelijk dat het de hal en het trapportaal betreft. Ik zie de vervallen 
muurschilderingen die op sommige plekken ernstig zijn aangetast. Dit biedt mij 
een kans die ik met beide handen aangrijp. Graag neem ik u mee bij deze leerzame 
ervaring, die veel intrigerende obstakels met zich mee brengt.

Als ik aan de klus begin, is de complete villa al gerestaureerd, op de schilderingen 
na. Dit heeft als voordeel dat er geen andere bedrijven in mijn vaarwater 
zitten en er dus geen stof in de lucht hangt. De bedrijven die mij voorgingen 
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in het restauratiewerk van de villa zijn echter niet zo zorgvuldig met de 
wandschilderingen omgegaan. Zo is er een brandproef uitgevoerd om de originele 
verfsoort te bepalen, waarbij een wel erg grote brandplek is ontstaan. Ook heeft 
de onderhoudschilder het ervan genomen en de lak tot soms wel vijf cm rond de 
kozijnen over de schildering gesmeerd. Het grootste probleem is echter dat er drie 
lagen behang over de schilderingen hebben gezeten. Deze zijn, voor mijn komst, 
gelukkig al grotendeels verwijderd. Alleen kleine delen schermen de betoverende 
schilderingen nog af. Mijn handen beginnen te jeuken om met dit omvangrijke 
project te starten.

Stapsgewijs begin ik aan de restauratie. Belangrijk is dat ik eerst alles wat 
eventueel verloren kan gaan, vastleg op foto’s. De resten behang moeten 
verwijderd worden. De laatste laag is erg hardnekkig en lijkt op een soort zwart 
aluminiumfolie. Daarna moet ik alles droog reinigen om vervolgens de complete 
tekeningen over te nemen op enorme lappen architectenpapier. Als er nu nog iets 
van de schildering verloren zou gaan, kan ik dit aan de hand van de tekeningen 
en de foto’s terugbrengen. Na dit voorwerk zet ik de gevaarlijkste stap: nat 
reinigen, waarbij ik met een vochtige spons met reinigingsmiddel voorzichtig 
de muren afneem. Deze is onvermijdelijk vanwege de lichte cementsluier die de 
schilderingen vaal maakt. Het risico is echter dat er veel van de nog bestaande 
schildering alsnog verloren gaat. Na deze stap zijn de kleuren wel goed zichtbaar en 
heeft de hal direct een andere uitstraling. Vervolgens zet ik de complete schildering 
vast met een transparante matte vernis, zodat alles wat zichtbaar is nu definitief 
vast zit.
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In de muren zitten nog grote gaten, die gedicht moeten worden. Hiervoor schakel ik 
een stukadoor in, aangezien mijn kennis op dat terrein niet toereikend is. Op twee 
plaatsen worden er gipsmatjes ingelegd om in de toekomst scheuren te voorkomen. 
Door middel van eerder uitgevoerde verfproeven weet ik zeker dat er voorheen 
met een kalkverf is geschilderd. Hierdoor is het van belang om in een zelfde 
verfsysteem te restaureren. Eerst de groene vlakken, dan de zalmroze omlijsting, 
gevolgd door de goudkleurige biezen. In het verleden zijn deze met een fijne strook 
bladgoud getrokken. Helaas is het budget niet toereikend en wordt er gekozen voor 
goudverf. Uren kleuren mengen, omdat het op details aankomt. Het groen bovenin 
is niet precies hetzelfde groen als onder aan de muur.

Er is voor gekozen niet de hele wand opnieuw te schilderen. Alles is geretoucheerd, 
wat inhoudt dat enkel de plekjes zonder verf bijgewerkt worden en het originele 
werk dus zichtbaar blijft. In het trapportaal zijn de schilderingen al eens eerder 
overgeschilderd in verkeerde kleuren. Deze kunnen dus na onderzoek wel geheel 
opnieuw geschilderd worden in de originele decoratie. 

Nu begint het echt fijne werk: de ranken met blaadjes en kleine rode bloemen 
die om de gouden biezen heen lijken te groeien. Een enorme puzzel, aangezien 
de schilderingen op sommige plekken nauwelijks nog te zien zijn. Er blijken 
ook fouten in het originele ontwerp van de decoratie te zitten. Hieruit zou men 
kunnen concluderen dat het werk in het verleden snel uitgevoerd is, hoewel de 
gouden biezen uitermate veel vakmanschap vereisen. De ranken en blaadjes zijn 



l137l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l   V

illa E
lise te R

ijsw
ijk

getamponneerd. Dit is een stempeltechniek met een mal. De bloemen zijn uit de 
hand geschilderd. Na dit prachtige werk zijn er nog twee kolommen in het midden 
van de hal te restaureren. Deze lijken in een totaal andere stijl te zijn aangebracht 
en zijn lichtelijk anders van kleur, hetgeen doet vermoeden dat ze in een ander 
tijdvak geschilderd zijn. Niets in de ondergrond duidt hier verder op, daarom kan 
deze gedachte overboord worden gezet. 
Na deze kolommen rest mij alleen nog de tekst in de vorm van een gedicht. Het 
gedicht is wederom een raadselachtige puzzel voor mij. Duidelijk zijn de eerste 
zinnen te lezen: 

‘Plant uw hof naar het u blieft,
Bouw uw huis naar het u gerieft.
En door het venster wijze guit,’
???…

De laatste regel is vrijwel geheel vervaagd door beschadiging. Na veel speculatie 
roep ik de hulp in van neerlandicus Ruud Poortier. Zijn zoektocht brengt mij twee 
mogelijke opties. Na wat puzzelen met uitgeknipte letters en restanten blauw-grijze 
verf op de wand, kom ik erachter wat het moet zijn. 

‘Lacht dees zotte wereld uit.’

Het blijkt een citaat van P.A. de Génestet te zijn.4 De letters zijn met de hand 
geschilderd. Vroeger kende iedere schilder zo’n drie verschillende lettertypes 
uit zijn hoofd, waarvan dit een veel voorkomende is die dus relatief eenvoudig 
is na te maken. Uit iedere kapitaalletter aan het begin van de regel ontspruiten 
bloemen, wat het tot een fleurig geheel maakt. Bij iedere nieuwe regel blijkt een 
passend terugkomend patroon. Bij de laatste regel is dit echter niet doorgevoerd, 
omdat er niet aan te tonen is dat dit werkelijk zo geweest is. Tot op de dag van 
vandaag blijft dit voor mij een vreemde kwestie. De tekst en bijbehorende bloemen 
lijken qua stijl en kleur ook uit een ander tijdvak te komen dan de rest van het 
decoratieschilderwerk. Ook dit is niet feitelijk te onderbouwen. 
Ik kom aan het eind van de opdracht. Na de restauratie worden de muren nog 
afgewerkt met twee lagen beschermende transparante vernis. Na zo’n drie maanden 
werk is de villa in haar originele staat teruggebracht. 
‘Villa Elise… een hele belevenis!’

Bronnen:
A.I.J.M. Schellart, Kastelen en landhuizen in Zuid-Holland, Zaltbommel, 1972
Beeldbank Rijswijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nrs, 506925, 506926, 506929

Noten
1 Eclectisch wil zeggen dat er verschillende bouwstijlen worden gemengd
2 Bij overstek steekt het dak buiten de muur, makelaarswerk is versierd houtwerk
3 Nimeto is een HBO-vakcollege voor kennis, creativiteit en doen
4 Petrus A. de Génestet (1829-1861) was remonstrants predikant, o.a. in Delft, 
 en dichter; dit gedichtje staat in Laatste der eerste
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‘Drie generaties’ van Gerda Heemskerk tijdens jaarlijkse presentatie van Amateurspalet 
in Oud-Rijswijk eind mei 2013
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‘Amateurspalet’
25 jaar exposities

Frans Holtkamp

 
Amateurspalet anno 2013

Amateurspalet is een bloeiende vereniging met tussen de 250 en 300 
leden, kinderen inbegrepen. Het atelier bevindt zich op het adres 
Daniël Catterwijckstraat 4, een voormalig schoolgebouw. Op alle 

doordeweekse dagen, met uitzondering van de maandagmorgen, gonst het 
daar van de activiteiten. ‘s Morgens, ‘s middags en ’s avonds zijn er lessen, 
studiebijeenkomsten genoemd. Zelfs op zaterdagmiddag vinden die plaats. En 
op zondag worden regelmatig workshops gegeven. 

Docenten zijn beroepskunstenaars en hebben allen een ‘academie voor beeldende 
kunsten’ doorlopen. Ze geven les in tekenen, schilderen, portrettekenen, 
modeltekenen en keramiek. 
Eens per jaar organiseert Amateurspalet een buitenschilderdag. Dan wordt er een 
uitdagende locatie gezocht en schilderen leden en niet-leden en plein air. Zo’n dag 
heeft een feestelijk tintje.

De ledententoonstelling - een jaarlijks terugkerend hoogtepunt - vindt vanaf 2013 
elke zomer plaats in Museum Rijswijk. Er wordt gejureerd, niet door professionele 
kunstenaars, want dat gebeurt alleen bij jubileumtentoonstellingen eens in de vijf 
jaar, maar door het publiek. 
De thematentoonstelling - de tweede jaarlijks terugkerende expositie - vindt in 
december plaats, vanaf 2012 in ‘Bibliotheek aan de Vliet’. 

Schilderles in de begintijd van Amateurspalet



l140l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
13

  l 
  a

m
at

eu
rs

pa
le

t:
 2

5 
ja

ar
 e

xp
os

iti
es

Geschiedenis van Amateurspalet in vogelvlucht

De Rijswijkse Courant van 5 oktober 1951 roept amateurkunstschilders op mee 
te doen aan een eenmalig te organiseren tentoonstelling. De belangstelling is 
overweldigend. Dit is voor de organisatoren aanleiding om een vereniging op 
te richten met als doel ‘het bevorderen en verbeteren van de beoefening van de 
beeldende kunst’. De drie initiatiefnemers zijn Kees van den Bosch, Gerrit Goosens 
en P. van der Zwan.1 Kees van den Bosch, die de kunstacademie in Arnhem en Den 
Haag gevolgd heeft, tekent samen met Gerrit Goosens, de broer van zijn zwager, 
in zijn vrije tijd. Ze zien en spreken elkaar regelmatig. Zij willen méér: anderen bij 
hun creatief bezig zijn betrekken én een gezamenlijk atelier in het leven roepen.

De officiële oprichtingsdatum van Amateurspalet is 19 november 1951 met P. van 
der Zwan als eerste voorzitter. De contributie wordt vastgesteld op ƒ1,-. Vier dagen 
later vermeldt de Rijswijkse Courant, dat ‘niet alleen in Rijswijk, maar ook buiten 
onze gemeente grote belangstelling bestaat’ voor de nieuwe ‘Vereniging tot het 
Beoefenen van Beeldende Kunst in Vrije Tijd’, beter bekend als Amateurspalet.

Vanaf het begin worden tentoonstellingen gehouden. De eerste is eind 1951 in Kuys 
Witsenburg en de tweede, op dezelfde locatie, al spoedig daarna in maart 1952.2  
De zolder van Kuys Witsenburg wordt het atelier. Lessen zijn er vanaf het eerste 
uur, waaronder modeltekenen naar levend model, zowel naakt als gekleed. 
Het aantal leden groeit gestaag: aan het eind van het eerste verenigingsjaar, 
november 1952, staat de teller op 50. In 1955 zijn het er 90. Daarna vlakt de 
groei wat af. Pas in 1971 wordt de 100 gepasseerd. In de jaren 70 is er een sterke 
toename. Aan het eind van dat decennium telt Amateurspalet al meer dan 200 
leden. Natuurlijk vertrekken er ieder jaar een paar, maar er komen er per saldo 
méér bij.
 

Ko de Neve, september 1975 en 80 jaar oud, met minister Maarten Vrolijk. Hij wordt Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor Amateurspalet
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Sommigen lijken voor het leven lid te zijn. Zo zijn de eerste 25 jaar grotendeels 
de jaren van voorzitter Ko de Neve (vanaf september 1959). Als ‘man van het 
water’ - hij heeft een zeilschool en een woonark aan De Kaag - organiseert hij 
diverse malen weekends en ‘vakantieschilderweken’ voor ‘Paletters’ om in dat 
waterrijke gebied te komen schilderen en aquarelleren. Hij stelt zijn woonark 
als ‘hotel’ beschikbaar. In het eerste nummer van het maandblad Nieuws van het 
Amateurspalet, maart 1954, wordt op pagina 2 een ‘studieweekend’ in Rijpwetering 
aangekondigd. Volgens dat bericht zou de woonark in één van de mooiste gedeelten 
van de Kagerplassen moeten liggen. Tom van Rijswijk waagt in het artikel Ko 
de Neve (83) al twintig jaar voorzitter van Amateurspalet in Het Binnenhof van 
zaterdag 10 maart 1979 de veronderstelling, dat de combinatie kunst en sociale 
contacten hieraan debet is.3
Hij schrijft: ‘Hoogbejaarde prominenten leveren daar het levende bewijs van, zoals 
de éminence grise van ‘Amateurspalet’, de heer De Neve, die in de eregalerij van 
de oude glorie wordt geëscorteerd door de heer W.G. Ulrich (85) en mevrouw van 
Leeuwen, die ook al weer wat jaartjes van haar AOW geniet’.
De Neve, Ulrich en Van Leeuwen zijn getalenteerde Paletters en vallen tijdens 
ledententoonstellingen vaak in de prijzen. Vooral de aquarellen van De Neve 
worden geroemd.
In de jaren 80 en 90 gaat het aantal leden wat langzamer, maar wel in een rechte 
lijn, omhoog. In het najaar van 1997 zijn het er meer dan 300. Telt Rijswijk 
zoveel amateurkunstenaars? De meeste leden komen inderdaad uit Rijswijk, maar 
Amateurspalet trekt ook leden aan uit Den Haag, Voorburg-Leidschendam en Delft.
 
Vanaf 1998 gaan kinderen meedoen. Amateurspalet start een groepje van negen 
vijf- tot achtjarigen. De leeftijd is op dit moment opgerekt tot dertien jaar. Er 
zijn kinderlessen op dinsdag- en donderdagmiddag. De huidige locatie aan de 
Daniël Catterwijckstraat, pal naast een gebouw voor kinderopvang, enkele scholen 

en buiten- en naschoolse opvang, is 
mogelijk één van de oorzaken van die 
jeugdige belangstelling.

Amateurspalet houdt in het begin 
zogenaamde kunst- of contactavonden. Er 
komen dan beroepskunstenaars spreken 
over een onderwerp met betrekking tot 
de kunst of over hun eigen werk. In de 
eerste jaren wordt op dit soort avonden 
- ook donateurs zijn welkom - ná de 
pauze werk van leden besproken en 
beoordeeld. Maar in toenemende mate 
wordt óf alleen werk beoordeeld óf 
alleen een lezing gehouden door een 
kunstenaar. Namen die regelmatig in 
krantenberichten terugkeren zijn: Jan van 
Heel, Ina Hooft en Rinus van der Neut. 
Amateurspalet anno 2013 kent nog wel 
de werkbesprekingen, maar geen lezingen 
meer door kunstenaars.
Gerrit Goosens zet in het atelier op de zolder van 
Kuys Witsenburg een schilderstuk op ezel
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Amateurspalet kijkt al vroeg in zijn geschiedenis over de eigen schutting: het 
neemt begin 1965 het initiatief om met meerdere zusterverenigingen te exposeren. 
Het slaat aan en diverse verenigingen melden zich. Gezamenlijk houden zij 
tijdens de paasvakantie van 1965 een tentoonstelling in het Haagse Simon Stevin 
Lyceum in de Zuidlarenstraat. Uit deze samenwerking resulteert de ‘Federatie van 
Verenigingen van Amateur Beeldende Kunstenaars in Nederland’ (FABK). Deze 
federatie is slechts een kort leven beschoren. 

Amateurspalet is trots op zijn geschiedenis: elk lustrum wordt gevierd. Meestal 
vindt in dat jaar een extra expositie, de jubileumtentoonstelling, plaats. Soms pakt 
men flink uit, zoals in 1991. De vereniging bestaat dan 40 jaar. Het jubileum wordt 
gevierd in de Rijswijkse schouwburg. Toneelgroep ELF en een dansorkest luisteren 
het feest op.
Als de vereniging in 1996 haar 45-jarig jubileum viert, vindt een bijzondere 
gebeurtenis plaats. Op de muur naast de toegang naar de huidige locatie Daniël 
Catterwijckstraat 4 wordt namelijk het bordje ‘Ko de Nevepad’ onthuld. Daarmee 
eert men de persoon die het langst de vereniging als voorzitter heeft gediend, met 
name van september 1959 tot en met april 1982. 
Bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum geeft Amateurspalet het kleurrijke 
kookboek Een kijkje in onze keuken uit. Op de linker pagina’s worden werken van 
leden afgebeeld, rechts staan allerhande recepten. Alle afbeeldingen komen op de 
voorkant in miniformaat terug. 

Alles wat bij een vereniging hoort, treffen we ook bij Amateurspalet aan. Er zijn 
ledenvergaderingen, mét verkiezingen, te bespreken plannen, jaarstukken en nog 
veel meer. Op de jaarlijkse vergadering, waarmee weer een verenigingsjaar afge-
sloten wordt, legt het bestuur verantwoording af van alle inkomsten en uitgaven. 
Bij de financiële stukken hoort ook de balans. Een voorbeeld daarvan is de ‘Balans 
per 31 october 1954’ ter afsluiting van het verenigingsjaar van 1 november 1953 
tot 1 november 1954. De kascommissie die uit de heren Kees van den Bosch en 
A.D.C. Stam bestaat, verzoekt het bestuur de penningmeester te ‘dechargeren’.

Balans aan het eind van het 3e verenigingsjaar
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De eerste 25 jaar

Dit artikel beschrijft ‘slechts’ een kwarteeuw geschiedenis van Amateurspalet. 
Waarom? Niet vanwege de boeiende ‘periode De Neve’, maar vanwege het feit 
dat de bronnen schaars zijn en juist dát een uitdaging is om er een maximum aan 
informatie aan te ontfutselen.4

Tentoonstellingen lopen als een rode draad door het verenigingsleven. Er wordt 
naar toe geleefd, beoordeling en jurering vinden plaats, ze worden officieel 
geopend, door velen bezocht en kranten schrijven erover. Het is interessant om 
juist op die exposities, de tentoonstellingen van de eerste 25 jaar, de schijnwerper 
te richten.

 
Een kwarteeuw tentoonstellingen

In de jaren 50 is Amateurspalet nog bescheiden, want dan exposeert het meestal één 
keer per jaar rond Pasen in Kuys Witsenburg. Daarnaast en uiteraard ná afbraak van 
Kuys Witsenburg kiest men voor diverse locaties. Opvallend vaak zijn het openbare 
scholen. Mogelijk zijn deze door de betrokken gemeenten - meestal Rijswijk, maar 
ook Voorburg en Den Haag - gemakkelijker ter beschikking te stellen dan andere 
locaties, omdat de gemeentelijke overheid die scholen in eigendom heeft. 

De media laten zich met betrekking tot tentoonstellingen van Amateurspalet niet 
onbetuigd. Rijswijkse en Haagse dag- en weekbladen - Rijswijkse Courant, Haagse 
Courant, Het Binnenhof enzovoort - schenken doorgaans veel aandacht aan die 
exposities. De recensies zijn soms niet mals! Er zullen verderop enkele fraaie 
voorbeelden gegeven worden. Namen van recensenten die regelmatig opduiken 
zijn R.E. Penning en H.A. Gerretsen.

Een thema dat recensenten vaak aansnijden is het verschil tussen amateurkunste-
naars en beroepskunstenaars. De ene keer beoordelen zij dat als een fundamenteel 
verschil, de andere keer als een verschil met vloeiende overgangen. Frans de Haas, 
bijvoorbeeld, schrijft op 28 januari 1966 in Het Vrije Volk, nadat op de zaterdag 
ervoor een ledententoonstelling geopend is:

De mentaliteit waarmee een amateur een schilderij maakt, is een heel 
andere dan waarmee een beroepsschilder dat doet. Dat is opvallend goed 
te herkennen op de expositie van de vereniging ‘Amateurspalet’ in de 
Gevangenpoort. De onbevangenheid ten opzichte van stijlopvatting en de 
accentverschuiving van inhoudsproblematiek naar de opgave een werkstuk 
te leveren, vragen dan ook een andere waarderingsmaatstaf van de criticus. 
Hij moet niet vergelijken met de resultaten van een beroepsmentaliteit, 
doch letten op het zichtbare plezier waarmee veel van deze produkten tot 
stand gekomen zijn.

Het valt op, dat de dag- en weekbladen bij jubileumtentoonstellingen uitgebreider 
stilstaan dan bij gewone ledententoonstellingen. Ook landelijke dagbladen als Het 
Vaderland, Het Vrije Volk en Trouw kondigen die tentoonstellingen aan en blikken 
erop terug.
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Een chronologisch overzicht

Van vrijdag 21 tot en met maandag 24 maart 1952 - vier maanden na oprichting 
van Amateurspalet - wordt in de bovenzaal van Kuys Witsenburg al een tweede 
tentoonstelling gehouden. A-leden mogen er werk voor inleveren.5 Er wordt entree 
geheven: 0,25 cent per persoon. Een beknopt programma wordt gestencild en 
uitgereikt. Het dient tevens als entreebewijs. 
In de kop van een krantenbericht schrijft recensent R.E. Penning met een vleugje 
cultuurpessimisme: ‘Dat de kunst in onze tijd door weinigen wordt bedreven en 
door even weinigen begrepen en gewaardeerd, is een verontrustend symptoom van 
maatschappelijke desintegratie’.  Maar uit de eerste zin van het eigenlijke bericht 
blijkt waarom hij in mineur begint: ‘Daarom alleen al, verdient het streven van 
een vereniging als het “Amateurs-Palet”, waar men schilder- en beeldhouwkunst 
beoefent, alle sympathie’.

Van 14 tot en met 26 december 1952 vindt in Kuys Witsenburg de eerste 
solotentoonstelling van het verenigingslid W.G. Ulrich plaats. Het blijkt al snel 
dat hij een getalenteerd amateurkunstenaar is die vaak prijzen wint.

Amateurspalet houdt ook tentoonstellingen in de open lucht. In juli 1953 kiest 
men voor het parkje bij Hofrust. Wim, de zoon van Kees van den Bosch, vertelt 
daarover: ‘Er waren in die week steeds regenbuien, zodat ze elke dag bezig zijn 
geweest om de tekeningen naar binnen te brengen als het regende en weer naar 
buiten als het droog was’. 

Entreebewijs en programma ledententoonstelling 1952
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De ledententoonstelling van 1954 vindt plaats in het voorjaar. Cornelis Veth 
recenseert gunstig in een krantenartikel van 21 april. Hij geeft een positieve 
waardering aan een aantal werken, onder andere de fijne en levendige aquarellen 
van Ko de Neve, die op dat moment een zeer actief lid van de vereniging, maar 
nog géén voorzitter is. 

In dezelfde maand van 1955 wordt door de A-leden geëxposeerd in de Vlietschool, 
een ulo, te Voorburg. Op 8 april opent burgemeester dr. J.W. Nooteboom van 
Voorburg de tentoonstelling. Voorzitter Gerrit Goosens heet de aanwezigen 
welkom. De muren van de lokalen én van de gang hangen vol met schilderijen, 
tekeningen en aquarellen. De leden van Amateurspalet moeten optreden als 
bewakers. 
Het verschijnsel ‘publieksjury’ doet zijn intrede, náást de inmiddels ingeburgerde 
‘vakjury’. Deze laatste bestaat uit de kunstredacteuren van het Haagsch Dagblad, 
de Haagsche Courant, de Nieuwe Haagsche Courant en Het Binnenhof. Niet iedere 
kunstredacteur is even lovend. H.A. Gerretsen schrijft: 

Ik twijfel er niet aan of ook andere leden van Amateurspalet hebben met 
groot genoegen hun schilderijen, tekeningen en aquarellen gemaakt, 
maar het lichtelijk verrassende (op de een of andere wijze), het ontbreekt 
eigenlijk volstrekt op deze tentoonstelling, waar de vele landschappen en 
stillevens er zo ijselijk braaf en vlak uitzien.

Hij eindigt met: ‘Het kan natuurlijk liggen aan bepaalde omstandigheden maar 
dan zou men er goed aan doen het werk van de leden eens een jaar niet ten toon 
te stellen’. 

Tentoonstelling in de Vlietschool te Voorburg
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Hier wordt natuurlijk geen gehoor aan gegeven! Begin april 1956 viert Amateur-
spalet zijn eerste lustrum met een zogenaamde jubileumtentoonstelling. Deze vindt 
plaats in School D aan de Beetslaan in Rijswijk. M.J. Kunst, met zijn toepasselijke 
naam inmiddels voorzitter, doet in zijn openingswoord vijf jaar geschiedenis uit de 
doeken. Er is een driehoofdige vakjury, samengesteld uit de heren R.E. Penning, 
H. Peters en M. van der Neut. 
Zoals gebruikelijk gaat de tentoonstelling vergezeld van een catalogus. Deze begint 
met een Ten geleide. Daarin merkt de voorzitter Kunst op: ‘De tentoonstellingen 
vormen in onze vereniging steeds de hoogtepunten. Dit geldt dus wel in het 
bijzonder deze jubileum tentoonstelling’. De exposerende leden worden in 
alfabetische volgorde vermeld met de titels van hun werken. Ze hebben er één, 
twee, drie of vier voor ingeleverd, in totaal 95. Ook niet-leden exposeren hun 
werken, in totaal 71. 

Catalogus jubileumtentoonstelling 1956
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In de categorie ‘schilderijen’ gaat de eerste prijs naar Ko de Neve, die in de jaren 
daarna nog vaker in de prijzen zal vallen. Bij ‘tekeningen’ wordt de eerste prijs 
toegekend aan Kunst, voor zijn boerderij Rijpwetering. 
In Het Binnenhof staat onder de titel Bij bloemetjes in vaasjes toch kunst … kritisch 
commentaar op deze jubileumexpositie, ondertekend door ene J.V.6 Vooral de 
stillevens ‘in het eerste benedenzaaltje’ krijgen er flink van langs:

Meestal tracht de schilder dan zijn object zo nauwkeurig mogelijk af te 
beelden waardoor hij in een krampachtige reproduktiestijl vervalt, een stijl 
die ontelbaren gemeen hebben en waaraan men terstond de amateur kan 
herkennen. Hier en daar tracht een persoonlijke visie door te breken maar 
in de totaalindruk overheerst uiteindelijk toch weer een begrenzing die het 
pogen laat mislukken.

Ook kunstredacteur Gerretsen blikt in Het Vrije Volk van 7 april 1956 terug op de 
tentoonstelling onder de titel Vijf jaar ‘Amateurpalet’, expositie in Rijswijk. Na 
de openingsalinea van het artikel geeft hij zijn visie weer op het verschil tussen 
amateur- en beroepsschilders:

Het woord ‘kunstenaar’ evenwel - men bedenke het goed - houdt heel 
wat in: de mens die in staat is expressie aan zijn gevoelens te geven. Het 
beheersen der middelen daartoe houdt de kennis van het vak als zodanig 
in. En het is te begrijpen, dat er al gauw een zekere scheidslijn op te 
merken is tussen hem, die in zijn vrije tijd de ontspanning der inspanning 
inzake het tekenen, schilderen of boetseren zoekt, en degene, die met de 
gehele inzet van zijn persoonlijkheid de kunst beoefent.
Dit verschil in aanmerking genomen is er iets van het kunstenaarschap 
in samenhang met visie en persoonlijkheid, met een natuurlijke 
gevoeligheid voor kleur en begrip voor vorm, dat dwars en grillig door 
‘vak’ en ‘niet’vak’ heengaat. De amateur zal opeens in zijn spontaneïteit 
en argeloosheid een verrassend ding kunnen maken, waar de geroutineerde 
vakman bezig is zich in herhalingen uit te slijten.

Na het lezen van de laatste alinea denk je dan: ‘Nu gaat hij de tentoonstelling de 
hemel in prijzen’, maar onder het kopje Schaars vervolgt hij:

Het is jammer dat de verrassingen - zelfs in bescheiden mate - op deze 
tentoonstelling wel erg schaars zijn. Men ziet ook hier, dat het tekenen 
en schilderen de Nederlander in het bloed zit. Hij geeft graag een beeld 
van wat hij ziet: een stilleven, een landschap, een portret. Maar men zou 
binnen de kring van het Amateurpalet (met zijn overigens stimulerende 
initiatieven) toch wel wat meer van het verrassende, het spontane, dat juist 
de amateur kan bezitten, willen zien.

In 1957 is Gerretsen milder in zijn oordeel over de ledententoonstelling. Hij kopt 
met Amateurpalet maakt nu betere indruk en in zijn artikel merkt hij op, dat de 
landschappen en stillevens beter zijn dan het jaar daarvoor.
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We gaan naar 1960: als locatie komt Museum Rijswijk, meestal ‘het Tollenshuis’ 
genoemd, in beeld. Volgens de Haagsche Courant van 23 december 1960 vindt 
daar de inmiddels negende expositie van Amateurspalet plaats. De tentoonstelling 
wordt namens de burgemeester door de heer W. Monhemius geopend. Hij 
kondigt aan dat bij de volgende en tiende expositie in 1961 de ‘Burgemeester 
Bogaardtbeker’, bedoeld als eerste prijs, namens de gemeente Rijswijk uitgereikt 
zal worden. 

In november 1961 bestaat Amateurspalet tien jaar en dat wordt gevierd met de 
tweede jubileumtentoonstelling op rij in Museum Rijswijk. Er wordt een boekje 
uitgegeven met een ingevouwen catalogus. Competitie en een driehoofdige jury 
zijn inmiddels standaard geworden. 

In januari 1963 exposeert Amateurspalet in ‘De Gevangenpoort’ in Den Haag. 
Amateurspalet zal er nog vaker ‘acte de présence’ geven. De openingsrede wordt 
uitgesproken door de heer Van Duijn van de Afdeling Kunstzaken van gemeente 
Den Haag. Ko de Neve, inmiddels voorzitter, spreekt een dankwoord uit. In de jury 
zitten Huub Hierck, Ina Hooft en R.E. Penning.
De inzendingen van Ko de Neve en J. Linschooten worden tot de beste werken 
gerekend, maar omdat beide heren het jaar daarvoor al in de prijzen vielen, worden 
de onderscheidingen nu aan anderen toegekend.
Recensent J.V. van Het Binnenhof  wijdt een bespreking aan de tentoonstelling 
onder de titel Schilderen als vrijetijdsbesteding. Er zijn bij het artikel twee foto’s 
van aquarellen afgebeeld: één van het Stilleven met flessen van J.M. de Ruiter-
Kloet en de ándere van Concilie van L.A.J. van Neervoort.7 Over het laatste werk 
schrijft J.V.:

Over het algemeen kan men zeggen dat de medewerkers zich gedistantieerd 
hebben van het aardige en soms geestige primitivisme dat ook bij de amateur 
wel eens ‘n probaat maniertje kan worden. Terwijl daartegenover maar 
weinigen de allure “volop Kunst” aangenomen hebben. Voor de eerste soort 
moeten we echter een uitzondering maken bij de aquarel van L.A.J. van 
Neervoort die niets minder dan het Concilie in beeld bracht. Het vorig jaar 
heeft dit lid “de Marteldood van Jan de Bakker” ter expositie gebracht en nu 
blijft hij in de actualiteit. Reeds de keuze duidt op een onbevangenheid die 
geheel in de sfeer van het vormprimitivisme past. 
De heer Neervoort heeft van de eerbiedwaardige Kerkvergadering een 
kostelijk tafereel opgehangen: al de Vaderen, mannetje aan mannetje 
neergetekend, opziende naar de Paus die als een goud-wit idool op ‘n 
podium troont en in wiens directe nabijheid een massa …. redemptoristen 
samentroepen. De ganse verzameling is in toneeldecorvakken ingedeeld, 
maar zó dat ze toch ‘n imposante eenheid uitmaakt. Het is lang geleden dat 
we zo’n argeloos primitief, ja kinderlijk, aandoende voorstelling van zulk 
een groots gebeuren hebben gezien - dat tegelijk (door die in feite absurde 
combinatie) zó geestig is geworden. Men zou er onder willen zetten: “Die in 
den Hemel woont zal lachen” …. Natuurlijk niet met het onderwerp, maar 
met de waarlijk vermakelijke verbeelding die zo serieus bedoeld is als iets.

Gemeenteraadslid M. Brederode opent in januari 1964 de ledententoonstelling in 
Museum Rijswijk en een jaar later - inmiddels is hij wethouder – de volgende. 



l149l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l   am

ateurspalet: 25 jaar exposities

Volgens Het Binnenhof van 25 januari 1965 zegt hij iets over de huisvesting 
van Amateurspalet in de oude kleuterschool aan de Kerklaan. Die noemt hij 
‘belabberd’. 
Tegelijk schildert hij een vergezicht: ‘Het ligt in de bedoeling dat het oude 
raadhuis straks voor culturele activiteiten zal worden bestemd en dat de zolder aan 
Amateurspalet in gebruik gegeven zou kunnen worden’. Amateurspalet zal pas in 
1969 verhuizen, níet naar het oude raadhuis, maar naar het biologielokaal van de 
schooltuinen aan het Julialaantje.

Aan de eerste ‘federale expositie’ in 1965, een initiatief van Amateurspalet, doen 
zeven verenigingen mee: ‘De Zondagsschilders’ (Amsterdam), ‘De Schuur’ (Delft), 
‘De Varfdeuze’ (Kampen), ‘De Kunstvrienden’ (Tilburg), ‘Terpen-Tijn’ (IJmuiden),  
Amateurspalet zelf en een niet nader genoemd ‘broertje’ uit Zoetermeer. Deze 
tentoonstelling vindt plaats tijdens de paasvakantie in het Simon Stevin Lyceum 
te Den Haag. 

En in 1966 heeft Amateurspalet de handen vol aan maar liefst drie exposities! 
De traditionele ledententoonstelling wordt in januari voor de zoveelste keer 
gehouden in De Gevangenpoort. Eén van de aanwezigen is Levinus van der Bundt, 
een in Rijswijk gevestigde kunstenaar, die op dát moment directeur van de Vrije 
Academie in Den Haag is.8
In de eerste helft van juli 1966 neemt Amateurspalet deel aan een landelijke 
wedstrijd te Kampen, georganiseerd door de FABK, de federatie die een jaar eerder 
op initiatief van Amateurspalet opgericht is. Minister Maarten Vrolijk van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk verricht de opening. Amateurspalet wint het 
‘Zilveren Palet’, een wisselprijs. Uitgeverij Arti te Alkmaar, die onder andere het 
tijdschrift Met palet en tekenstift uitgeeft, stelt deze beschikbaar. 
In de daarop volgende maand viert Amateurspalet zijn derde lustrum met een 
jubileumtentoonstelling in Museum Rijswijk. Burgemeester Bogaardt verricht de 
opening.

Ook 1967 wordt een druk jaar, vooral vanwege de deelname van Amateurspalet 
aan de tentoonstellingen van de FABK. De federatie exposeert in het begin van 
dat jaar bij De Kunstvrienden in Tilburg. Het Zilveren Palet komt dan in handen 
van ‘Schildersclub Rotterdam’. Nog een tentoonstelling van de FABK, de derde 
op rij, vindt in hetzelfde jaar in oktober plaats. Locatie is het Ministerie van CRM. 
Op zaterdag 18 november 1967 wordt de jaarlijkse ledententoonstelling van 
Amateurspalet in Museum Rijswijk geopend. Ko de Neve merkt in zijn toespraak 
op, dat deze jaarlijkse expositie niet slechts een traditie, maar ook een verplichting 
is, omdat de gemeente Rijswijk dit jaar voor het eerst subsidie aan de vereniging 
verstrekt.
In de kranten wordt zeer uiteenlopend geoordeeld over de zin van dit soort 
tentoonstellingen: de ene journalist vindt dat amateurs niet in de openbare ruimte 
moeten exposeren, de andere beoordeelt het juist als een goede stimulans. 

Het jaar daarna, november 1968, wordt de jaarlijkse ledententoonstelling 
traditiegetrouw gehouden in Museum Rijswijk, dat dan net rijksmonument 
geworden is. In de Rijswijkse Courant van 22 november komt, in een terugblik op 
de tentoonstelling, de ‘naïeve’ schilder L.A.J. van Neervoort weer eens ter sprake 
met zijn inzendingen In de Ridderzaal en Wie van de drie. Ook mejuffrouw C. de 
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Neve - Carla is de dochter van Ko de Neve - wordt genoemd. De laatstgenoemde 
- de recensenten vermelden hem bijna elk jaar - wordt geroemd om zijn werk. ‘De 
leden kunnen trouwens trots zijn op hun voorzitter, want deze beschikt over niet 
te onderschatten kwaliteiten.’

Twee dagen eerder, 20 november 1968, berijdt J.V. in Het Binnenhof zijn 
stokpaardje als hij ‘twee soorten amateurkunstenaars’ als volgt omschrijft: 
‘ ….. zij die zichzelf zijn en dit trachten te blijven en hen die zoveel mogelijk 
anderen (de beroepskunstenaars) trachten te benaderen. Beide groepen doen het 
met wisselend succes’. Vervolgens illustreert J.V. dit met een voorbeeld van een 
amateurkunstenaar die te hoog grijpt, maar noemt hij ook ‘een werkje’ dat door 
zijn ‘argeloze bescheidenheid’ bekoorlijk wordt.

Een jaar later vraagt hij zich in Het Binnenhof van 12 november 1969 af, of men bij 
het jureren op een ledententoonstelling wel de indeling in een A- en een B-groep 
moet hanteren: een portret getekend door mevrouw J.G. ten Have valt onder B, 
maar J.V. zou het zo bij A onder willen brengen. ‘Het omgekeerde is ook het geval’, 
meent hij.

In november 1971 bestaat Amateurspalet 20 jaar. Ko de Neve en zijn vrouw 
zijn op dat moment op vakantie in de Verenigde Staten en daarom wordt de 
jubileumtentoonstelling enkele maanden later gehouden, maart 1972, in Museum 
Rijswijk. Burgemeester Bogaardt opent de tentoonstelling en wethouder H.H. van 
der Veer de envelop met het juryrapport. De jury - deze keer maken de Haagse 
kunstenaars Herman Berserik, Theo Bitter en Pat Andrea er deel van uit - wijst 
mejuffrouw G.C. van Leeuwen als winnares aan. Zij krijgt de Burgemeester-
Bogaardtbeker voor haar aquarel Pioenrozen. De jury stemt unaniem voor dit werk 
vanwege ‘het subtiele coloriet’ en materiaalgebruik.
Amateurspalet treedt aan het eind van dat jaar nog één keer voor het voetlicht in 
Museum Rijswijk met zijn ‘gewone’ jaarlijkse ledententoonstelling. De werken 
worden onder andere beoordeeld door de Haagse kunstschilder H.J. Mengels. Het 
Binnenhof van 28 november 1972 beeldt niet minder dan tien geëxposeerde werken 
af.

In 1973 exposeert Amateurspalet ver van huis. Het weekblad De Posthoorn 
vermeldt op 23 augustus, dat de vereniging deelneemt aan de landelijke 
tentoonstelling van de FABK in Sittard. In voorgaande jaren behaalt Amateurspalet 
al drie keer de ereprijs voor de beste inzending. Volgens de statuten van de FABK 
mag de Rijswijkse vereniging het Zilveren Palet nú haar eigendom noemen. 
Nog steeds is het palet in het bezit van de vereniging, maar na de ‘zege’ van de 
schildersclub uit Rotterdam zijn de ‘overwinningen’ niet meer in dit begeerlijke 
stukje metaal gegraveerd. Is dit een teken van het ‘verval’ van de FABK? In 
ieder geval wordt onder Willem Breedijk, voorzitter van april 1992 tot en met 
maart 2003, de FABK opgeheven. Breedijk zegt hierover: ‘Er was te weinig 
belangstelling. Alleen Amsterdam en Rijswijk waren nog lid’.

In november 1973 exposeert Amateurspalet voor het eerst in de daarvoor bestemde 
zaal van de nieuwe bibliotheek aan de Dr. H. Colijnlaan. Wethouder van Culturele 
Zaken Van der Veer wordt gevraagd de expositie te openen, maar hij wordt 
vervangen door Hans Braun van de Culturele Commissie. Voorzitter Ko de Neve 
memoreert, dat de jaarlijkse tentoonstelling nu niet plaatsvindt ‘in het Tollenshuis, 
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vanwege een grondige restauratie, maar in de prachtige expositiezaal van de nieuwe 
gemeentebibliotheek of centrale bibliotheek’.
De bezoekers kunnen ook nu weer een stembiljet invullen en zo als publieksjury 
optreden. Enkele werken zijn, inmiddels gebruikelijk, te koop. Een zogenaamd 
maxischaakspel - de stukken zijn van klei gemaakt - trekt de aandacht.

Het jaar daarna wordt voor de tweede keer in de bibliotheek geëxposeerd. Nu is 
wethouder Van der Veer wel van de partij en hij zegt: ‘Ik waag me niet aan een 
beoordeling, maar ‘t werk komt zonnig over!’

Er is een gestencilde catalogus, waarin de werken niet alleen genoemd worden, 
maar ook van een beoordeling voorzien zijn. Deze keer is het oordeel aan de 
professionele kunstenaar Huub Hierck. Groot Rijswijk van 21 november 1974 
schrijft:

De kritiek van Huub Hierck toegevoegd aan de catalogus viel wel eens wat 
verkeerd. Wat heeft de kijker aan een opmerking, dat een glas melk wat witter 
had kunnen uitvallen? Wie zegt dat; dat moet de maker zelf weten. Ook 
werd door de slimme bezoeker gelachen om de hulde, die de maker van “Stil 
Protest” van de schilder Hierck kreeg. Hij zag er een frisse (?) anatomische 
les in, terwijl het om een primitieve, suggestieve abortus ging …..

Op de ledententoonstelling van 1976 in Museum Rijswijk komt een getalenteerd 
meisje in beeld. Zij is inmiddels gymnasiaste. De Rijswijkse Courant van 21 
januari schrijft een artikel over haar en kopt met Talentvolle Coby Krijnen. 
Jongste lid van het Amateurspalet. Het artikel vermeldt verder, dat haar talent 
al op de kleuterschool blijkt. Ze is vertegenwoordigd met twee werken. En niet 
onbelangrijk, ze speelt piano, klarinet en maakt deel uit van het schoolorkest.

Eveneens in 1976 wordt een ‘kleine tentoonstelling’ gehouden in het atelier. Dat 
gebeurt vaker bij Amateurspalet. Locatie is het biologielokaal in het gebouw van 
de volkstuinen aan het Julialaantje. 

Het Vaderland van 19 augustus noemt het werk van de inmiddels 82-jarige heer 
Ulrich, één van de weinige leden van het eerste uur, opvallend. ‘De beste tekenaar 
van de vereniging,’ vindt Ko de Neve, ‘die composities met houtskool weet te 
scheppen, waar veel mensen met open mond voor blijven stilstaan’.

Aan het eind van 1976 viert Amateurspalet zijn zilveren jubileum in Museum 
Rijswijk. Als de tentoonstelling op 5 december sluit, is een record aantal bezoekers 
van ruim 1200 geteld. De 1000e bezoeker is mevrouw J.M. Arends-Langeveld 
van de Waldeck Pyrmontlaan. Zij wordt speciaal verwelkomd en mag een werkje 
uitzoeken.

Detail catalogus met beoordelingen 1974
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Wat mij opvalt is dat aan de hoofdactiviteiten van Amateurspalet in de loop der 
jaren weinig verandert. In het atelier wordt lesgegeven door academisch opgeleide 
kunstenaars, nog steeds vinden werkbeoordelingen plaats, er wordt eens per jaar 
buiten geschilderd, er zijn ‘gewone’ ledententoonstellingen, elke vijf jaar is er een 
jubileumtentoonstelling en al meer dan 60 jaar verschijnt het maandblad. 
Veranderingen blijken marginaal: het verschijnsel thematentoonstelling doet zijn 
intrede, lezingen door kunstenaars vinden niet meer plaats, er zijn geen A- en 
B-leden meer en het maandblad verschijnt nu digitaal.
Als slotzin een oneliner: in 1951 hebben drie mensen een vereniging ‘neergezet’ 
die staat als een huis! 

Maandblad anno 1955



l153l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l   am

ateurspalet: 25 jaar exposities

Noten

1 Van P.v.d.Zwan is tot nu toe niet meer te achterhalen dan zijn voorletter, achternaam en 
voorzitterschap van Amateurspalet, vanaf de oprichting tot 1 mei 1952. Van de andere twee personen 
is meer bekend: in een interview eind 2012 vertellen de twee kinderen van Kees van den Bosch, Wim 
en Ellen, honderduit over hun vader. Gerrit Goosens zal van 1 mei 1952 tot 19 augustus 1955 als 
voorzitter van het Amateurspalet de scepter zwaaien. Voor meer informatie zie: http://fransholtkamp.
files.wordpress.com/2013/04/18-2-wimvandenboschellenvanamerongenvandenboschuitgebreid-t.pdf 

2 Kuys Witsenburg was een eeuwenoude herberg op de hoek Herenstraat-Haagweg. Men kon er eten, 
drinken en slapen. Er hoorden ook een kegelbaan en een stalhouderij bij. In 1963 is dit markante 
Rijswijkse ontmoetingspunt afgebroken om plaats te maken voor een flatgebouw. Het is niet geheel 
duidelijk in welke ruimte van Kuys Witsenburg die tentoonstellingen gehouden werden. Als men 
al een ruimte noemt, dan de ‘bovenzaal’. Waarschijnlijk beschikte Kuys Witsenburg in 1951 niet 
meer over de kegelbaan die in 1910 gebruikt werd voor de eerste tentoonstelling van de ‘Vereenigde 
Rijswijksche Kunstenaars’ (VRK), een tentoonstelling van professionele schilders met Willem Carel 
Nakken als inspirator, initiatiefnemer en organisator.

3 Zie ook: Willem Breedijk, Naar waarde genoten, in: Jaarboek Historische Vereniging Rijswijk 
(1998), p.111-119. 

4 Van de eerste 25 jaar zijn weinig bronnen voorhanden: twee plakboeken met krantenknipsels, enkele 
maandbladen en tal van losse foto’s. Bijschriften en datering ontbreken bijna altijd. Pas vanaf 1971 
is van elk maandblad minstens één exemplaar bewaard. Die schaarse bronnen dagen mij juist uit om 
er een zo volledig mogelijk geschiedbeeld uit te putten.

5 Vrijwel vanaf het begin werkt Amateurspalet met A- en B-leden, gevorderden en beginnelingen. 
Om de status van A-lid te verkrijgen, wordt het werk van een lid door een commissie van drie 
beroepskunstenaars beoordeeld. Beide groepen mogen exposeren, maar hun werk wordt wél 
gescheiden getoond. Er is in de loop der jaren over deze indeling veel discussie gevoerd, er zijn 
enquêtes gehouden om de mening der leden te peilen en uiteindelijk is de regeling begin jaren 80 
afgeschaft.

6 Tot nu toe is het helaas niet gelukt de volledige naam te achterhalen.
7 Bedoeld wordt het Tweede Vaticaans Concilie dat van 1962 tot en met 1965 te Rome gehouden is.
8 Livinus van der Bundt (1909-1979) woont en werkt van 1952 tot en met 1979 op het landgoed ‘De 

Voorde’. Zijn vrouw, Mieke van der Burgt, werkt er als keramiste. Meerdere kunstenaars hebben 
op dat moment hun atelier op De Voorde. Van der Bundt volgt de ‘Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten’ (KABK) in Den Haag. Hij schildert, etst en maakt grafisch werk. In de jaren 
’60 ontwikkelt hij zich tot lichtkunstenaar: hij projecteert bijvoorbeeld licht met behulp van dia’s 
en schildert dat. Op alle mogelijke manieren experimenteert hij met diverse lichtbronnen, maar ook 
met lichtgeleidende en lichtgevoelige materialen. Het resultaat wordt fotopeinture genoemd. Vijf 
van zulke werken worden eind 2012 tentoongesteld op Happy Days Den Haag 1947 tot 1967 in het 
Gemeentemuseum in Den Haag. 

Voorblad jaarkalender 2013
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Hockey op het sportveld voor het Paviljoen
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Krakers op het landgoed Te Werve 
Bart Tent

In 1997 bestond de ‘Koninklijke Shell Sport- en Ontspanningsvereniging 
Te Werve’ 75 jaar. Dat feit werd met een ouderwets, groot feest gevierd. 
Er lag echter wel een domper op, want het was op dat ogenblik al bekend 

dat er daarna een eind zou komen aan de vereniging in haar bestaande 
vorm. Dit hield in dat er, met uitzondering van tennis, geen veldsporten 
meer beoefend zouden worden op het landgoed en als gevolg daarvan 
zouden alle sportvelden en -accommodaties verdwijnen. De hoofdreden 
voor het beëindigen van de sportbeoefening op ‘Te Werve’ was dat grote 
maatschappijen geen eigen sportparken meer hadden. Dat was niet meer 
van deze tijd. Daarbij speelde ook mee dat het ledental van de Vereniging 
Te Werve al jarenlang onrustbarend daalde, omdat jonge mensen, naast 
sportbeoefening, veel andere zaken om handen hadden.

Het weghalen van de sportaccommodaties was een forse ingreep, het ging in 
totaal om zeventien gebouwen, van groot tot klein. Alleen het zogenaamde ‘Groot 
Paviljoen’, het gebouw dat tussen het voetbalveld en het hockeyveld stond en 
waarin zich onder meer de prachtige kleed- en doucheruimten van voetbal en 
hockey bevonden, zou voorlopig blijven staan. Men wilde het gebouw gebruiken 
als ‘bouwkeet’ voor een te bouwen wooncomplex op het landgoed, dat de 
naam ‘Landgoed De Nieuwe Burght’ zou krijgen. Het gebouw werd helemaal 
leeggehaald. Letterlijk alles werd uit het gebouw verwijderd. Wat bleef staan was 
in feite niet meer dan een lege huls. Alle verwarmingsradiatoren en -attributen 
werden gedemonteerd, inclusief de grote ketels die het water voor de douches van 
de kleedkamers verwarmden. Alle aansluitingen en aan- en afvoerleidingen van 
gas, water, elektra en riool werden weggehaald, ook alle porselein en leidingen 
van de toiletpotten et cetera. De deuren en ramen van het gebouw werden daarna 
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met planken dichtgetimmerd. Deze moesten regelmatig gerepareerd worden, want 
ze werden nogal eens losgehaald, omdat er in het gebouw overnacht werd. Ook 
werd er eens brand gesticht; gelukkig had de brandweer dat snel onder controle. 
Deze situatie zou blijven bestaan tot 20 juli 2003.

Op die dag bleken de genoemde schotten van het Groot Paviljoen weer 
opengebroken te zijn, mogelijk had er een zwerver geslapen. De timmerman 
werd gebeld om een reparatie uit te voeren. Deze trof tot zijn grote verbazing wel 
twintig jongelui aan in het gebouw, onder hen enkelen die juridisch onderlegd 
waren. Zij verklaarden tegenover de gewaarschuwde Shell-bewakingsbeambten 
en Rijswijkse politiefunctionarissen dat het gebouw volgens de wettige regels 
gekraakt was. Drie jaar leegstand van een gebouw, zonder dat er sprake was van 
een bestemmingsplan, bleek een goede basis te zijn voor een krakersactie. Deze 
actie zou alleen via een gerechtelijke procedure beëindigd kunnen worden, maar 
zoiets zou veel tijd in beslag nemen. Enkele dagen later bleek dat er acht krakers, 
vergezeld door enkele vervaarlijke honden, in het gebouw waren achtergebleven. 
Twee van hen en één van de honden liepen voortdurend wacht. 

Naast het toenmalige zwembad ‘De Wervel’ stonden een kleine, oude, Engelse 
autobus en een kleine witte vrachtauto geparkeerd, deze waren eigendom van 
de krakers. Het aantal aanwezigen wisselde sterk. Er werden in dat weinig 
comfortabele onderkomen en die uitermate smerige omgeving ook kleine 
kinderen gezien. De krakers kwamen het landgoed binnen via een opening die 
gemaakt was in het hek dat diende als afscheiding tussen het terrein van het 
zwembad De Wervel en het landgoed Te Werve. Ze bleken Ieren te zijn, die 
werkzaam waren bij een bloembollenbedrijf in Hillegom.

Hun auto’s werden later naast het gekraakte paviljoen op het voormalige 
hockeyveld geplaatst. Dat was mogelijk, doordat ze het hangslot van een hek op 
de buitenhoek van het voetbalveld doorgeknipt hadden. Een sterker hangslot met 
ketting dat daarna aan het genoemde hek werd gehangen, was een paar uur later 
ook al weer kapot. De buurtbewoners wendden zich daarop tot de gemeente met 
klachten over overlast. De dag daarna werd de doorgang door het hek versperd 
met een aantal boomstammen die daar in opdracht van de gemeente neergelegd 
werden. De advocaat van de krakers protesteerde hier vergeefs tegen. De krakers 
zagen echter kans om via een handigheidje de slagboom bij de hoofdingang van 
het landgoed te openen en kwamen zo simpelweg via de oprijlaan op het landgoed 
en bij het gekraakte paviljoen. 

In weekblad Groot Rijswijk verscheen een week later een artikel, waarin gemeld 
werd dat er een overeenkomst was gesloten tussen Shell en de krakers over hun 
verblijf op Te Werve. Dat bericht werd bevestigd door de Shell persvoorlichter. 
De krakers kregen toestemming om te blijven tot er een definitief plan was 
voor het inrichten van het veld, waarbij de plannen goedgekeurd en klaar voor 
uitvoering moesten zijn.

Op een gegeven moment werd verteld dat Shell verplicht zou zijn tot het opnieuw 
aanleggen van water-, gas- en lichtleidingen, omdat krakers volgens de wet recht 
hadden op deze voorzieningen. Dat bleek niet juist te zijn: dat gold alleen als 
de leidingen en aansluitingen nog aanwezig waren. Dat was hier niet het geval. 
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De krakers verbleven dus in een gebouw waar water, gas, licht, elektriciteit, 
riolering en sanitaire voorzieningen ontbraken. Het benodigde drinkwater werd 
met behulp van containers bij het Shell-benzinestation aan de Burgemeester 
Elsenlaan gehaald. Later deed men dat bij andere krakers die in een gebouw aan 
de Handelskade woonden. 

Het gekraakte gebouw op Te Werve werd verwarmd met gas uit gasflessen en 
door het stoken van hout. Er werden pijpen door de wanden aangebracht om de 
rook af te voeren. De benodigde elektriciteit voor de verlichting werd opgewekt 
met aggregaten. Hoe het ontbreken van riolering werd opgevangen, zullen we hier 
niet uit de doeken doen. Op een gegeven ogenblik had men twintig zakken met 
vuil in de bosjes gedeponeerd, smerig en levensgevaarlijk in verband met ratten 
et cetera.

De krakers gingen met vakantie naar Engeland, want ook krakers hebben recht 
op vakantie. De rode auto bleef al die tijd op het veld staan. Het paviljoen stond 
gedurende die tijd niet onbeheerd, er bleef altijd wel iemand aanwezig met enkele 
grote herdershonden. Ze kwamen na hun vakantie terug en zetten hun activiteiten 
voort. Er werd onder meer een waterput geslagen en er werden wietplanten op 
het veld geplant. In september verscheen er een tweede witte bus. Er werden 
toen achttien mensen gesignaleerd; het aantal kinderen was inmiddels ook flink 
uitgebreid.

De krakers verbleven intussen al lange tijd op Te Werve en dit was voor velen 
onbegrijpelijk. Er stonden in Rijswijk talloze andere gebouwen leeg, die van 
heel wat meer comfort voorzien waren. Het valt nauwelijks aan te geven 
hoeveel rommel er rond het gekraakte paviljoen op Te Werve stond en lag en 

Rommel op het voormalige hockeyveld
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hoe ongelofelijk smerig het er was. De omgeving van dit gebouw was één grote 
modderbak waar je je nauwelijks staande kon houden. Het kunstgras van het 
hockeyveld was door algengroei spiegelglad geworden. In al die vieze prut en 
tussen al die rommel liepen ook heel kleine kinderen rond. 

Nog steeds waren de Ieren overdag werkzaam bij een bloembollenbedrijf in 
Hillegom en bleven er altijd enkele krakers met een paar grote honden op Te 
Werve achter om hun onderkomen te bewaken. In september bleek dat het aantal 
auto’s bij het gekraakte paviljoen steeds groter werd. De bewoners beweerden dat 
ze gasten hadden die in Europa op doorreis waren. De overlast werd steeds erger, 
de krakers werden gewaarschuwd geen harde muziek te draaien, geen honden los 
te laten lopen et cetera. Ook werden er mensen weggestuurd die illegaal zaten 
te vissen. Uiteindelijk stonden er veertien voertuigen bij het gebouw, waaronder 
caravans, campers en een oude stadsbus. Het vroegere hockeyveld was een 
kampeerterrein geworden, want er was een internationaal krakersgezelschap 
neergestreken. Ze wisten nog steeds de slagboom te openen en zagen zo kans om 
via de oprijlaan het landgoed binnen te komen op weg naar het paviljoen. 

Het aantal honden was intussen ook uitgebreid, er liepen er uiteindelijk zeven 
rond. Er waren ook negen puppies die via een bord op de Huys de Wervelaan 
te koop werden aangeboden. Enkele grote honden renden dagelijks zonder 
begeleiding op het landgoed rond. De vossen verdwenen door hun aanwezigheid, 
acht duiven uit de duiventoren werden doodgebeten, evenals een aantal 
waterhoentjes. De honden sprongen tegen de volière op, waardoor de kippen 
van de leg raakten. De halfwilde honden sprongen in enkele gevallen ook tegen 
wandelaars op. Wij, de vrijwilligers van Te Werve, waren het allemaal spuugzat 
en we hoopten dat het mooie landgoed eindelijk bevrijd zou worden van alle 
ellende. 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijswijk grepen 
enkele leden van de Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging Te Werve  de 
gelegenheid aan om de problemen met de krakers aan de orde te stellen. Daar 
bleek dat een aantal aanwezigen slecht op de hoogte was van de gang van zaken 
met betrekking tot de herinrichting van het landgoed en van de spookverhalen 
die daarover de ronde deden. Dat werd ter plaatse rechtgezet, ook werden er 
raadsleden uitgenodigd op Te Werve te komen kijken. Ons dringend verzoek aan 
burgemeester Ineke van der Wel en haar medebestuurders had meer effect dan alle 
andere pogingen. Nog geen dag later kwamen er enkele agenten bij de krakers 
op bezoek om hun te vertellen dat er vanaf dat ogenblik geen honden meer los 
mochten rondlopen op Te Werve. Als dat gebeurde, zouden deze door de politie 
afgevoerd worden. Daarna was er nauwelijks meer overlast van de honden.

Op 15 december 2005 stond er in de bijlage van het Algemeen Dagblad een 
interview met een aantal krakers, waarin enkele van hen aan het woord werden 
gelaten. Kraker Patrick (35), afkomstig uit Hawaï, vertelde dat hij zich prima 
vermaakte op Te Werve. Hij woonde er met een internationaal gezelschap in 
bussen en caravans. Ze werkten een beetje, sprokkelden hout, dronken een biertje 
en lachten met z’n allen. Vrijheid was het toverwoord. Alex zei dat ze niet het tuig 
waren, zoals ze zo vaak werden afgeschilderd. ‘Ja, als er iemand jarig is geven 
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we wel een feestje, net als alle mensen’. Patrick zei dat er vaak sprake was van 
jaloezie. ‘De mensen zijn  slaaf van hun leefwijze, van hun magnetron en van hun 
warme huisjes. Terwijl wij onze gang gaan. Weliswaar met minder voorzieningen, 
maar toch. Laat ons wonen op plekken die toch niet gebruikt worden’. Kraker 
Ingmar zei dat ze op Te Werve woonden met eerbied voor de natuur. ‘We 
vallen niemand lastig. Je zou de krakersscene kunnen omschrijven als een soort 
Europees netwerk, ook al hangt dat netwerk wat losjes aan elkaar. Daardoor zitten 
er zo veel mensen uit het buitenland op dit terrein. Er komen af en toe mensen 
van de gemeente en van de politie langs, maar we hebben nooit problemen met 
ze gehad. Met Shell hebben we een soort overeenkomst gesloten om hier weg te 
gaan, als ze hun plannen willen uitvoeren. Dat betekent, wat ons betreft, dat we 
pas verdwijnen, wanneer alle vergunningen rond zijn, als ze echt op het punt staan 
om hun plannen uit te voeren.’ 

Via hun advocaten was met de krakers inderdaad een afspraak gemaakt dat ze 
zouden vertrekken, zodra er plannen waren om de terreinen opnieuw vorm te 
geven. Eind 2005 was het zover en waren alle vergunningen tot herinrichting van 
het gebied binnen. Daarop kregen de krakers aanzegging om per 1 februari 2006 
te vertrekken. Van de kant van hun advocaat volgde een verzoek om twee weken 
uitstel. Daar dit geen vertraging van de plannen van Shell betekende, werd hierin 
toegestemd. 

Veertien dagen later werd het spannend, de datum van het vertrek naderde. Op 
15 februari vloog er zelfs een politiehelikopter laag boven de plaats des onheils. 
Enkele politiefunctionarissen zaten in de oranjerie achter de koffie klaar om in 
actie te komen als er vervelende dingen zouden gebeuren. De grote krakersbus die 
op het hockeyveld stond, verliet als eerste Te Werve. Deze bus zouden we later 

Het wagenpark van de krakers
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terugzien bij de Laakhaven. Er bleven uiteindelijk nog twee vrachtauto’s en vier 
caravans over. De krakers beloofden dat ze om tien uur ’s avonds allemaal weg 
zouden zijn.

Het is ten slotte goed verlopen. Er was geen politieoptreden nodig en de pers bleef 
gelukkig weg. De volgende dag bleken de twee vrachtauto’s en de vier caravans 
er nog steeds te staan. De krakers waren Engelsen en Australiërs; ze verklaarden 
dat ze wel weg wilden, maar niet weg konden. Na contact met de gemeente 
Rijswijk werd besloten de caravans door een sleepbedrijf te laten weghalen en 
deze voorlopig naar de gemeentewerf te vervoeren. Er werd ook voor gezorgd dat 
er een garagebedrijf kwam om de vrachtauto’s te repareren. Dat was snel gebeurd, 
want de accu’s waren leeg. Naderhand bleek dat de oorspronkelijke krakers het 
paviljoen al enkele weken eerder verlaten hadden en dat alleen de kampeerders 
achtergebleven waren. Achteraf hoorden we dat het grootste gedeelte van de 
krakers naar Amelisweert was gegaan, waar een soort krakershuttendorp scheen 
te zijn.

Toen de laatste auto wegreed, stonden er al twee grote en twee kleine 
vuilniswagens klaar. De kleine wagens reden het omliggende terrein rond, 
verzamelden alle rommel op de locatie en brachten die naar de twee grote 
vuilniswagens. Deze waren uiteindelijk tot de nok gevuld, alles werd afgevoerd. 
Daarnaast lag er nog veel rommel in het gebouw. De volgende dag kwamen de 
slopers. Ze vertelden nog nooit zo’n troep te hebben meegemaakt, te smerig voor 
woorden. Heel de inventaris werd via de ramen naar buiten gegooid, waar grote 
containers klaarstonden. De krakers hadden onder andere een groot gat in de vloer 
van de zaal gemaakt, een soort zitkuil. Ook hadden ze onder de vloer nog bedden 
staan. Er lagen naast het gebouw poppen en speelgoed in de modder, een heel 
triest gezicht. Het gebouw werd daarna zo snel mogelijk gesloopt. Na tweeënhalf 
jaar was de kraakactie op Te Werve eindelijk voorbij.

De krakersbus



l161l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l K

rakers op het landgoed Te W
erve



l162ll162l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
13

  l 
  I

n 
R

ijs
w

ijk
 g

in
g 

ee
n 

dr
oo

m
 in

 v
er

vu
lli

ng



l163l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l   In R

ijsw
ijk ging een droom

 in vervulling

In Rijswijk ging een droom 
in vervulling1 

Netty van Pesch

Inleiding
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het gemeentebestuur besloot een nieuw 
raadhuis te bouwen. Het toenmalig raadhuis werd op 25 april 1967 officieel 
geopend door de commissaris van de koningin, mr. J. Klaasesz. De lokale en de 
landelijke pers schreven lovende woorden over de bijzondere architectuur van 
het ‘Bogaardt-paleis’. In de jaren die volgden was de berichtgeving vaak minder 
positief. Regelmatig besteedden de media aandacht aan de krappe behuizing en de 
slechte bouwkundige staat van het pand. Ook binnen de gemeente werd er stevig 
gediscussieerd over het huisvestingsprobleem: werd het verhuizen of nieuwbouw, 
of toch maar renovatie? Uiteindelijk besloot het gemeentebestuur in 2002 de 
gemeentelijke diensten over te brengen naar gebouw Hoogvoorde, waar voorheen 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) gevestigd was.
Voor veel Rijswijkers heeft het stadhuis nog steeds een belangrijke historische 
betekenis, mede omdat de realisatie ervan nauw verbonden is met de inzet van 
oud-burgemeester Bogaardt en de stedelijke ontwikkeling van Rijswijk. In dit 
artikel wordt daarom ook ruime aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis en de 
architectuur van het markante pand.
Bij het drukklaar maken van dit artikel was er nog geen besluit genomen over de 
toekomst van het voormalige stadhuis. Naar verwachting besluit de gemeente dit 
jaar of het gebouw een andere bestemming krijgt of alsnog gesloopt wordt. Uit een 
enquête die Groot Rijswijk deze zomer onder haar lezers hield, kwam naar voren 
dat er bij de bevolking belangstelling bestaat voor een referendum over de toekomst 
van het oude stadhuis. Uit de reacties bleek verder dat veel Rijswijkers graag willen 
dat het gemeentelijk apparaat terugverhuist naar het oude stadhuis.

Voorbereiding en bouw
Het nieuwe raadhuis dat op 25 april 1967 werd geopend, had een lange voorge-
schiedenis. Reeds tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 april 1953 stemde 
de raad in met het voorstel van B&W om een nieuw raadhuis te bouwen. Het initi-
atief hiertoe kwam van Archibald Bogaardt, die het jaar daarvoor tot burgemeester 
van Rijswijk was benoemd. De raadsbeslissing hing samen met de grootschalige 
uitbreidingen die begin jaren vijftig een aanvang hadden genomen, waardoor het 
toenmalige raadhuis aan de Laan Hofrust te klein was geworden om alle ambte-
naren te huisvesten. Het nieuwe raadhuis moest ook een monument worden tegen 
de dreigende annexatie door de gemeente Den Haag. B&W gaven optimistisch 1 
januari 1956 aan als streefdatum voor de ingebruikname. De nieuwe ‘zetel van het 
stadsbestuur’ zou verrijzen op de hoek van de Generaal Spoorlaan en de Burge-
meester Elsenlaan, tussen het oude centrum en het nieuwe stadswinkelcentrum. 
De opdracht voor het schetsplan werd verleend aan ir. J.C. van Buytenen uit Eind-
hoven en B. Hoogstrate uit Rijswijk. Professor ir. J.F. Berghoef uit Aalsmeer zou 
optreden als adviseur en bemiddelaar, indien de gemeente of de architecten hier-
voor een beroep op hem zouden doen. In de raadsvergadering van 26 november 
1954 stemde de raad in met het voorstel van B&W om een krediet van ƒ 3.575.000 
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beschikbaar te stellen voor de bouw en inrichting van het nieuwe raadhuis. In de 
discussie over het kostenplaatje wees gemeenteraadslid Martin Camps erop dat 
het nieuwe raadhuis misschien wel voor eeuwen een sieraad voor de gemeente 
zou moeten zijn. ‘Men zou er slecht aan doen zich bij zijn beraad ter zake te laten 
leiden door kruidenierspolitiek in de slechte zin van het woord. Het gebouw moet 
representatief zijn’. Anderzijds meende Camps dat B&W zich aan hun eerdere be-
lofte hadden gehouden om met ‘gepaste zuinigheid’ en met ‘gepaste royaliteit’ de 
plannen uit te werken. Bij de bespreking van het voorstel werd rekening gehouden 
met een toekomstige uitbreiding van het inwonertal van 25.000 naar 60.000. Het 
voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen onder aantekening dat de 
heer Richter tegen stemde, omdat hij de opzet wat te groot vond. Aangezien ook 
Gedeputeerde Staten de plannen hadden goedgekeurd, kon de gemeente een aan-
vang maken met de bouwwerkzaamheden. In maart 1955 werden de paalfundering 
en de betonnen onderbouw aanbesteed. Helaas werd de verdere uitvoering van de 
plannen voor jaren stop gezet, omdat een door het Rijk ingestelde commissie de 
continuering van de bouwwerkzaamheden verbood. om de toen heersende over-
spanning op de bouwmarkt terug te dringen. 
Bijna tien jaar lang stonden de werkzaamheden stil. Hoewel burgemeester Bogaardt 
herhaaldelijk de belangen van de gemeente bij de minister van Volkshuisvesting 
en Bouwnijverheid bepleitte, bleef de goedkeuring van het Rijk uit. Pas in de 
raadsvergadering van januari 1964 kon Bogaardt meedelen dat de rijksgoedkeuring 
over enkele dagen verwacht werd; daarna konden de bouwwerkzaamheden spoedig 
worden hervat. In de voorafgaande jaren waren er nieuwe plannen voor de bouw 
en inrichting opgesteld. De belangrijkste wijziging was de uitbreiding van het 
aantal verdiepingen van drie naar vier. Hierin week het gemeentebestuur af van 
het plan dat door Gedeputeerde Staten was goedgekeurd. De bouwkosten zouden  
ƒ 9.500.000 bedragen, bijna ƒ 6.000.000 meer dan in 1954 geraamd. Op 25 mei van 
datzelfde jaar werd de bouw aanbesteed. De gemeente verleende de opdracht aan 
de ‘NV Amsterdamse Aannemingsmaatschappij’, omdat deze het laagste bod deed. 
Bijna twee maanden later, op 6 juli, sloeg burgemeester Bogaardt de eerste paal 
in de grond. Het werd een plechtigheid met veel feestelijk vertoon en belangrijke 
gasten, waaronder de Commissaris der Koningin, mr. J. Klaasesz. Ria Kerling 
was in die periode als secretaresse van de burgemeester nauw betrokken bij de 
voorbereidingen.2 Zij herinnert zich deze gebeurtenis nog heel goed en vertelt 
hierover: ‘Op het huidige parkeerterrein op het Ravesteijnplein was een grote 
tent voor alle genodigden opgesteld. Hier vond het officiële gedeelte plaats’. De 
provincie wilde in deze periode bezuinigen. Er werd daarom voorgesteld geen 
toren bij het nieuwe gebouw te plaatsen. De toren bleef echter staan. Om dit te 
rechtvaardigen zei commissaris Klaasesz tijdens de plechtigheid dat de toren niet 
weg kon, omdat burgemeester Bogaardt er een elektrische installatie had laten 
plaatsen. ‘Iedereen lachte erom. We snapten allemaal dat het niet kon’.
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In zijn speech ging burgemeester Bogaardt uitvoerig in op de factoren die geleid 
hadden tot de bouw van het nieuwe stadhuis. Zo stelde hij dat de ontwikkeling 
van Rijswijk een aanzienlijke uitbreiding en verzwaring van de taak van het 
gemeentebestuur met zich meebracht. ‘Het gemeentelijk bestuursapparaat kon 
onmogelijk in zijn geheel in het bestaande raadhuis aan de Laan Hofrust onderdak 
vinden.’ Daarom moesten verschillende diensten en afdelingen elders in de 
gemeente ondergebracht worden. ‘Het zal iedereen duidelijk zijn welke extra 
lasten en ongemakken een dergelijke verspreide en overbezette huisvesting van 
het gemeentelijk apparaat met zich meebrengt.’

Opening
Na een voorbereidingsperiode van veertien jaar kon de officiële opening van het 
stadhuis op 25 april 1967 plaats vinden. De totale bouwkosten waren inmiddels 
opgelopen tot bijna ƒ 14.500.000. Vanaf 6 maart werden de verschillende diensten 
gefaseerd overgebracht naar hun nieuwe bestemming en op de betreffende datum 
was het hele gebouw in gebruik. Ria vertelt: ‘De ambtenaren gingen drie weken 
voor de opening al in het stadhuis werken. Toen werd er nog geboord, dat was een 
naar geluid. Ze moesten alles in hun oude werkvertrek laten staan. Alleen moesten 
ze hun eigen prullenbak meenemen. Zo liep iedereen met een prullenbak.’

Twee weken voor de openingsdatum overleed wethouder M. Brederode plotseling. 
Hij was vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de bouw en de organisatie van 
de openingsactiviteiten. In verband met zijn overlijden had het gemeentebestuur 
besloten de opening een sober karakter te geven en de geplande feestelijkheden te 
verschuiven naar een latere datum.



l166l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
13

  l 
  I

n 
R

ijs
w

ijk
 g

in
g 

ee
n 

dr
oo

m
 in

 v
er

vu
lli

ng

De openingsplechtigheid werd verricht door Klaasesz. Deze hield een humoristisch 
getinte toespraak die bijna een uur duurde. Over de stedelijke ontwikkeling 
van Rijswijk merkte Klaasesz op dat Rijswijk voor de oorlog een liefelijke en 
vriendelijke gemeente was, als het ware een voorstad van Den Haag. ‘Wat is er 
sinds die tijd veel veranderd, er is veel gebouwd en de bevolking is verdubbeld. 
De burgemeester heeft hier hard gewerkt.’ Hij vervolgde zijn verhaal met de 
woorden dat de raadsleden een zucht van verlichting geslaakt moesten hebben 
toen Rijswijk tot aan de spoorlijn was dichtgebouwd. ‘Iedereen dacht dat het nu 
wel afgelopen zou zijn, maar Hannibal trok met zijn olifanten over de Alpen en 
Archibald trok met zijn bulldozers over de spoorlijn.’ Voordat de Commissaris de 
openingshandeling verrichtte, hield burgemeester Bogaardt een toespraak, waarin 
hij zijn dank uitte voor de vele geschenken die hem ter verfraaiing van het raadhuis 
waren aangeboden. Vervolgens merkte hij op dat dit gemeentehuis het eerste 
volwaardige gebouw was waarover Rijswijk in de geschiedenis beschikte. ‘Het is 
het huis waarin men - in administratieve zin - zijn leven aanvangt en beëindigt. Het 
is de ruimte waar de raad vergadert en waar besluiten worden genomen die, voor 
het welzijn van de ingezetenen, tot in de verre toekomst, verstrekkende gevolgen 
hebben.’ 
De openingshandeling verliep niet geheel vlekkeloos: Klaasesz zou stadsbeiaardier 
H. Ritter telefonisch opdracht geven de 47 klokken van het carillon te gaan 
bespelen. Toen hij het nummer draaide kreeg hij geen gehoor. ‘Het eerste toestel 
dat niet werkt; gelukkig kan de gemeente hier niets aan doen. Tenslotte is de P.T.T. 
een staatsbedrijf’. Toen Klaasesz eindelijk contact kreeg met de beiaardier vroeg 
hij tweemaal in het Frans of deze het lied ‘Vader Jacob’ wilde spelen. De beiaardier 
verstond blijkbaar geen Frans en legde de hoorn weer op de haak. Tenslotte 
zette Ritter volgens het protocol het Wilhelmus in, waar de genodigden staande 
naar luisterden. Na afloop van het officiële gedeelte gaf het gemeentebestuur 
een receptie voor de aanwezigen. De dagen na de officiële opening konden de 
inwoners van Rijswijk hun nieuwe raadhuis bezichtigen. Ook ontvingen zij een 
informatiebrochure over Rijswijk. 
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Vormgeving en inrichting van het gebouw 
De architectuur van het nieuwe stadhuis werd mede bepaald door de locatie. Deze 
vormde een overgang tussen de stedelijke bebouwing en het landschappelijk 
karakter van het Rijswijkse Bos en het landgoed Te Werve. Via een voorplein 
werd het raadhuis verbonden met het aangrenzende stratenplan en de vijver 
aan de achterzijde zorgde voor aansluiting bij het naastgelegen bosgebied. De 
rechthoekige strakke lage doosvorm onderscheidde zich van de hoge bouwblokken, 
maar sloot ook harmonisch aan bij deze bebouwing. De slanke toren doorbrak 
het massieve karakter van het gebouw en accentueerde tegelijk de overgang van 
bewoning naar recreatie. 
Het oorspronkelijke ontwerp voor de gevelbekleding voorzag in geglazuurde witte 
baksteen. Vlak voor de bouw werd echter op initiatief van burgemeester Bogaardt 
besloten over te gaan op natuursteen. Dus werden iragnagraniet-platen voor de 
kolommen gebruikt, soladino-strips voor de borstweringen en wit marmer voor 
de raamomlijstingen.3 Deze zouden weinig onderhoud vergen en een langere 
levensduur hebben. Het interieur was evenals de buitenkant verlevendigd met 
marmer en andere soorten natuursteen, zoals travertin vloerplaten in de gangen. 

De grote hal tegenover de ingang stond via een glazen wand in verbinding met een 
binnenplaats. In het midden daarvan stond een bronzen fontein die vervaardigd 
was naar een ontwerp van de Voorburgse beeldhouwer G. H. van Remmen. Op het 
mozaïek naast de ingang van de raadszaal werden een man aan het roer en een uil 
afgebeeld als symbolische voorstelling van een wijs stadsbestuur. Het mozaïek was 
gemaakt door de Rijswijkse glazenier W.L. Wagemans. 

De inmiddels ontvreemde fontein op de binnenplaats
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Uit het oude stadhuis was een wandversiering meegenomen die verwees naar het 
planten van een boom bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. De 
kamer van de burgemeester was bekleed met mahoniehout. Ook het meubilair was 
van hetzelfde materiaal gemaakt. De overige ruimten van het gebouw daarentegen 
waren strak van opzet en ingericht met veel staal en grijze kleuren. Ria vertelt 
hierover: ‘Toen we in het stadhuis kwamen was er veel ruimte. Iedere afdeling 
zat in een groot werkvertrek. De leidinggevende had een eigen kamertje, meestal 
door een glazen wand gescheiden van het werkvertrek van zijn afdeling. Naarmate 
het aantal ambtenaren toenam, kwam er minder plaats beschikbaar. Dan werden 
bureaus tegen elkaar geschoven, om ruimte te winnen’.
De trappartij was afgewerkt met sierlijk smeedwerk en in het hele stadhuis hingen 
fraaie kroonluchters. Een journalist schreef ter gelegenheid van de opening dat 
de intieme uitstraling van deze kroonluchters een ideale combinatie vormde met 
de moderne functionele opzet van het gebouw. Het tijdschrift De Bouwwereld 
plaatste daarentegen een kritische noot bij de aankleding: ‘De toepassing van zulke 
rijkgetekende materialen is wat ongebruikelijk. Een tikkeltje te decoratief. Doet 
denken aan Italiaanse architectuur.’ 

Publieksactiviteiten 
In de jaren tachtig vonden in de hal van het stadhuis regelmatig publieksactiviteiten 
plaats (vanaf die periode wordt in de media hoofdzakelijk geschreven over ‘het 
stadhuis’ in plaats van ‘raadhuis’ of ‘gemeentehuis’). Enkele daarvan waren 
gericht op speciale doelgroepen. Zo werd in juni 1982 een nieuwe alarminstallatie 
gepresenteerd voor zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten. Honderden 
Rijswijkse ouderen bezochten de expositie om kennis te maken met dit systeem. 
Op 2 oktober van hetzelfde jaar vond de eerste Rijswijkse Vrouwendag plaats. 

De hal van het stadhuis
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Ook mannen waren op deze dag welkom. De organisatie was in handen van 
de ‘Rijswijkse Vrouwenraad’ in samenwerking met de gemeente Rijswijk. ‘De 
opzet van de dag is zo veel mogelijk Rijswijkse vrouwen te laten zien welke 
mogelijkheden er ook buitenshuis voor hen open staan’, aldus Joke Regouw in een 
interview met de pers. Op de informatiemarkt waren naast vrouwenorganisaties en 
emancipatiegroeperingen ook politieke partijen vertegenwoordigd. Tevens toonden 
zes vrouwelijke kunstenaars hun werk. Het emancipatiebeleid van de overheid 
werd op deze dag gepresenteerd in de expositie Vrouw en Rijk. Het programma 
omvatte verder films van het filmcollectief ‘Cinemien’, een satirische voorstelling 
van de theatergroep ‘Panter’ en daarnaast optredens van het ‘Delfts Vrouwenkoor’ 
en van de volksdansgroep van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 
Op 18 april 1989 werd een banenmarkt voor werkzoekenden georganiseerd. Hier 
gaven uitzendbureaus de bezoekers informatie over de mogelijkheden tijdelijk 
werk te vinden. De ‘Dienst Maatschappelijke Dienstverlening’ en het GAK 
waren eveneens vertegenwoordigd. In 1987 was eenzelfde manifestatie in het 
stadhuis georganiseerd. In het kader van de maatschappelijke belangstelling voor 
het milieu vonden in deze periode drie manifestaties over dit thema plaats. Op 5 
juni 1982 werd in het stadhuis een creativiteitsdag georganiseerd in combinatie 
met een milieudag. Deze laatste stond in het teken van het hergebruik. Behalve 
via informatiestands werd de bezoeker ook visueel geconfronteerd met het 
afvalprobleem: op een speciale tentoonstelling was de hoeveelheid vuil in een 
willekeurig plantsoen opgestapeld. Ook kreeg het publiek voorlichting over de 
mogelijkheden tot hergebruik van een hoeveelheid afval die in een week tijd 
verzameld was. 
In de loop der jaren huisvestte het stadhuis meer exposities: over energiebesparing 
(1986), een fototentoonstelling van de provincie over gescheiden afvalverwerking 
(1987), verschillende creatieve tentoonstellingen van ‘Artishock’ (1986, 1989). Een 
veiling van hun kunstwerken ten bate van Bolivia bracht f 8.200 op. Een presentatie 
van het ‘Chili-comité’ vond in 1988 geen doorgang omdat de gemeente en de 
exposanten het niet eens werden over de manier waarop de politieke boodschap 
zou moeten worden vormgegeven.
De foto-expositie The Hague Region van de ‘OPERA’ (ontwikkelings- en 
projectbureau voor economische en regionale aangelegenheden) was in 1992 
het laatste publieksevenement dat in de pers vermeld stond. Het besluit deze 
activiteiten te beëindigen, hing samen met de hoge personeelskosten die op de 
organisatie drukten. Boden, gebouwbeheerder en koffiekamerpersoneel werden 
in overuren uitbetaald. Uitzondering op dit besluit was de laatste expositie in het 
stadhuis. Deze toonde het geprepareerde graf met skelet uit de opgraving van het 
prehistorisch grafveld Ypenburg. De bruiden vonden het echter een macabere 
tentoonstelling bij hun bruiloftsfeest en wensten daar niet mee geconfronteerd te 
worden. De boden moesten dan de kist met een groot velours gordijn afdekken.
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Raadhuiskelder
Onder het stadhuis lag vroeger een bom- en stralingsvrije schuilkelder. Deze 
was door ‘Bescherming Bevolking’ geheel voor dit doel ingericht. In de kelder 
bevonden zich onder meer douches en accu’s en fietsen om elektriciteit op te 
wekken. Toen de dreiging van de koude oorlog grotendeels voorbij was besloot 
het gemeentebestuur de kelder een andere bestemming te geven.
Eind jaren zestig kreeg een jongerenorganisatie toestemming de ruimte te 
gebruiken voor popconcerten. In deze periode traden hier veel bekende 
Haagse bands op, zoals ‘Q65’, ‘Cuby and the Blizzards’ en de ‘Eerste Haagse 
Meidenband’. In 1972 werd de raadhuiskelder door de Belastingdienst wegens 

Het stadhuis was een populaire trouwlocatie: 
hier het bruidspaar Jan Bettonviel en Elly den Dulk op 21 april 1971
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financieel wanbeheer verzegeld en was het afgelopen met de jongerenactiviteiten.
Enkele jaren later, in 1974, kreeg de personeelsfederatie de beschikking over de 
kelder. De ruimte werd in eigen beheer verbouwd en aangepast aan haar nieuwe 
bestemming. Sinds die tijd was de raadhuiskelder iedere vrijdagavond open voor 
uiteenlopende activiteiten zoals klaverjassen, bridge, bingo en ook dobbelen. De 
feestavonden werden verzorgd door de huisband ‘The Arrows’. Bij de organisatie 
van de evenementen en de verbouwingen speelde Jos de Beer een belangrijke rol. 
Hij was bijna 25 jaar bestuurslid van de personeelsfederatie en fungeerde sinds 
1980 als voorzitter. ‘In 1978 bouwden we een echte disco, met twee draaitafels en 
een mengpaneel in de bar met een sterrenhemel en een draaiende spiegelbal boven 
de dansvloer. Ik was ook dj; twaalf jaar lang heb ik er platen gedraaid.’ Vanwege 
de gewijzigde wetgeving in het kader van de bescherming bevolking kon in 1982 
een tussenwand afgebroken worden. Het betrof hier een muur van gewapend 
beton, 60 cm dik, die de twee vertrekken scheidde. Toen deze verwijderd was, 
kon de kelder voor meer activiteiten gebruikt worden. ‘Vanaf die tijd werden er 
ook personeelsrecepties in de kelder gehouden en ook leden van de gemeenteraad 
zakten na afloop van de raadsvergadering graag naar de kelder af.’
Tot de sluiting van het Stadhuis in 2003 is de raadhuiskelder in gebruik geweest 
voor personeelsactiviteiten. Uit de correspondentie uit 1981 tussen B&W en het 
‘Rijswijks Vredesberaad’ bleek dat de kelder in dat jaar nog gebruikt kon worden 
als schuilplaats tegen radioactieve neerslag, in tijden van oorlog en bij ander 
gevaar. Het is niet bekend hoe lang de kelder deze functie heeft gehad.

Huisvestingsproblemen
Ruim elf jaar na de ingebruikname bleek het stadhuis al toe aan een opknapbeurt. 
De uitbreiding van sommige afdelingen maakte een interne verbouwing nodig. 
Daarnaast hadden de ambtenaren in de kantoren aan de zijde van Generaal 
Spoorlaan last van geluidshinder en grote temperatuurverschillen. In de 
raadsvergadering van 25 oktober 1978 vroeg het college een krediet van ƒ 41.300 
beschikbaar te stellen voor een voorstudie betreffende de benodigde aanpassingen 
van het gebouw. In de discussie hierover meenden sommige raadsleden dat er 
op korte termijn ook gesproken moest worden over een herindeling. Wethouder 
Hillenaar stelde voor na te gaan hoe de verschillende diensten over het gebouw 
konden worden verdeeld. Overwogen kon worden werkvertrekken samen te voegen 
of op te delen. Sommige raadsleden vroegen zich af of het gebouw nog wel groot 
genoeg was voor de verschillende diensten. Het voorstel van B&W werd zonder 
stemming aangenomen. 
Het college stelde daarop in 1980 de ‘Stuurgroep Huisvesting Stadhuis’ in. 
Deze kreeg onder meer tot taak de problematiek te inventariseren en een 
oplossing hiervoor te zoeken. Uit een rapportage van deze stuurgroep bleek dat 
er in het stadhuis niet voldoende kantoorruimte was voor alle medewerkers. De 
huisvestingsnood werd de volgende jaren niet opgelost. De rapportage van de 
stuurgroep gaf aan dat het tekort aan werkruimte was opgelopen tot 500 vierkante 
meter Het gemeentebestuur besloot daarop in 1981 dit tekort op te vangen door 
aanpassingen binnen het stadhuis. Zo werden er tussenwanden in de kantoren 
geplaatst en spreekkamertjes gebouwd in verloren hoeken. Er werden ook normen 
vastgelegd voor de grootte van de werkruimten van het gemeentelijk personeel. Een 
ambtenaar had acht vierkante meter tot zijn beschikking, een leidinggevende twee 
maal acht en een diensthoofd drie maal acht vierkante meter. Deze maatregelen 
leidden er toe dat meerdere ambtenaren in één kamer moesten werken. De 
gemeente reserveerde ƒ 348.000 voor deze plannen. 
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Op voorstel van het college besloot de raad in de vergadering van 18 maart 1982 
tijdelijk een dependance van het stadhuis te vestigen in het gebouw tegenover 
het stadhuis van de stichting ‘Pensioenfonds Schilders’ aan de Burgemeester 
Elsenlaan). De huur hiervan werd geraamd op ƒ 86.980 per jaar, exclusief de 
kosten voor verhuizing en telefoonaanleg (ƒ 10.000). In de dependance zou de 
hoofdafdeling ‘Personeel en Organisatie’ tijdelijk gehuisvest worden. 
In 1983 keurde de raad het zogenaamde ‘contourenplan’ goed voor de verbouwing 
en herinrichting van de verschillende ruimtes. Hiervoor werd een bedrag van 
ƒ 348.000 gereserveerd. In de jaren daarna zijn er in verschillende ruimtes 
scheidingsmuren aangebracht en wanden verplaatst. 

Renovaties buitenkant
Los van het herhuisvestingsplan werden ook dubbele beglazing en buitenzonwering 
aangebracht. De raad stelde hiervoor een krediet beschikbaar van ƒ 1.258.967. 
Reeds eerder had de gemeente besloten aluminium gevelkozijnen aan te brengen. 
Daarnaast werden er in deze periode herstelwerkzaamheden aan toren en 
dakbedekking uitgevoerd.
De huisvestingsproblemen en de slechte bouwkundige staat van het gebouw bleven 
het gemeentebestuur achtervolgen. In de vergadering van 30 maart 1988 stelde 
het college daarom voor het bureau ‘Tebodin Advies- en Constructiebureau BV’ 
opdracht te geven onderzoek te doen naar de mogelijkheid het stadhuis ingrijpend 
te verbouwen. De verkenning, advisering en uitvoering van het onderzoek zouden 
achtereenvolgens in vier fasen verlopen. Het doel hiervan was een optimale 
werkruimte te creëren voor de komende 15 à 20 jaar. Het college verzocht de raad 
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ƒ 36.540 voor een verkennend 
onderzoek. In de discussie kwam naar voren dat de gemeente de afgelopen jaren 
reeds veel in het stadhuis had geïnvesteerd. Desondanks werd het voorstel zonder 
stemming aangenomen. Op 29 september 1988 besprak de raad de verkennende 

Stadhuis in het groen
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rapportage van Tebodin. De totale kosten voor een ingrijpende verbouwing en 
achterstallig onderhoud werden geraamd op ƒ 15.000.000. Het college stelde voor 
Tebodin opdracht te geven een vervolgonderzoek uit te voeren op grond waarvan 
een definitieve beslissing over de verbouwing kon worden genomen. De kosten 
voor dit vooronderzoek zouden ƒ 190.230 bedragen. 
Tijdens de vergadering bleek dat verschillende raadsleden moeite hadden met 
het opgevoerde bedrag. Mevrouw De Jong (D66) uitte haar twijfels over de 
renovatieplannen. Zij stelde dat haar fractie voorstander was van nieuwbouw. De 
heer Maat (CDA) deelde mee dat zijn fractie tegen het voorstel zou stemmen. De 
fractie was onvoldoende ingelicht over financiën, personeelsbezetting en eventueel 
verkeer. Na hoofdelijke stemming werd het voorstel met 18 tegen 8 aangenomen. 
In de raadsvergadering van 17 december 1991 stelde het college voor verder 
geen gebruik te maken van de advisering van Tebodin. Deze had in een eerder 
uitgebracht vervolgrapport de verbouwingskosten opgevoerd tot ƒ 30.000.000. 
Hierin waren ook de kosten voor een ondergrondse parkeergarage opgenomen. 
B&W stelden nu voor de totale huisvestingsproblematiek en de renovatie van 
de gevels gefaseerd over zeven jaar aan te pakken. De technische en financiële 
begeleiding zou gegeven worden aan ‘Diepenhorst, De Vos en Partners’. De totale 
kosten voor dit plan werden geraamd op ƒ 15.387.000.
Tijdens de discussie over het voorstel merkte wethouder Vrind (VVD) op dat 
nieuwbouw een gepasseerd station was. ‘De vorige raad heeft hierover uitspraken 
gedaan. Het college gaat door op de weg van verbouwing’. Volgens de heer 
Wulffers was het besluit tot renovatie zeer onvoordelig voor de gemeente. ‘Als alle 
verspijkerkosten van het stadhuis zouden worden opgeteld, kom je dicht in de buurt 
van het voor nieuwbouw geraamde bedrag van ƒ 33.000.000.’ Spreker vond dat in 
het verleden een verkeerde keuze was gemaakt, toen besloten werd het stadhuis niet 
te slopen. Wulffers had reeds eerder aangegeven dat het ‘marmerpaleis’ wat hem 
betreft beter gesloopt kon worden. Hij gaf de voorkeur aan een nieuw stadskantoor 
dat meer afgestemd was op de eisen van de moderne tijd. Ondanks kritische 
kanttekeningen van verschillende raadsleden werd het voorstel van B&W zonder 
stemming aangenomen. In december 1992 werd begonnen met een omvangrijke 
restauratie van de gevel en de toren. Het gemeentebestuur had hiervoor een bedrag 
van ƒ 3.600.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden werden uitgevoerd 
door ‘Bouw- en aannemingsbedrijf L. Dijkxhoorn B.V.’ uit Den Haag, waarbij 
‘Vintec B.V.’ uit De Bilt belast was met de betonrenovatie. De zuidwestelijke 
gevel was het meest in verval geraakt door ‘rotte beton’ en moest daarom volledig 
gerestaureerd worden. In het verleden waren reeds stukken natuursteen van de 
gevel gevallen. De Dienst Openbare Werken had daarom hekken geplaatst om te 
voorkomen dat wandelaars getroffen werden door vallend gesteente. Uit onderzoek 
was gebleken dat de natuursteendecoratie op de gevel tussen de kolommen 
was gelijmd. Bij temperatuurstijging zetten deze materialen verschillend uit, 
waardoor kieren ontstaan waren. Het regenwater dat hierdoor stroomde, zorgde 
ervoor dat de natuursteen bij vorst kapot vroor. Tijdens de renovatie werden alle 
natuursteenplaten verwijderd en tijdelijk opgeslagen. Enkele werden vervangen 
door inkalietplaten: met glasvezel versterkte platen van polyesterhars, vermengd 
met natuursteenkorrels. Uitgangspunt bij de restauratie was het principe om 
zo veel mogelijk vast te houden aan de oorspronkelijke opzet van de architect. 
Ten slotte werden nieuwe kunststof sierornamenten aangebracht. Deze replica’s 
waren gemaakt van gemalen gesteente gebonden met synthetische hars. Tijdens 
het gieten werden kleurstoffen bijgevoegd, die de ornamenten een marmerachtige 
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uitstraling gaven. Deze ornamenten waren beter bestand tegen weersinvloeden en 
hadden niet de scherfwerking van natuursteen. Zij waren vervaardigd door een 
gespecialiseerd bedrijf uit Wijk bij Duurstede. De oorspronkelijke versierselen 
waren eind jaren zeventig reeds verwijderd om dat ze los gingen zitten. Zij 
werden enige tijd bewaard in een opslagplaats in Eikelenburg en daarna als puin 
weggehaald. De mogelijkheid bestaat dat ze in de puinheuvels bij Zoetermeer of in 
het Elsenburgerbos terechtgekomen zijn. De gevelplaten aan de andere drie zijden 
waren minder aangetast en konden met de hogedrukspuit gerenoveerd worden. 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat ook de toren aangetast 
was door roestvorming in de bewapening en dat de natuurstenen kolombekleding 
opnieuw aangebracht moest worden. Tegelijkertijd werden ook de aluminium 
gevelkozijnen vervangen. Door de bijkomende werkzaamheden was de restauratie 
van gevel en toren pas in januari 1994 voltooid, ruim negen maanden later dan 
overeengekomen. De begrote kosten waren eveneens ruimschoots overschreden. 
Deze bedroegen uiteindelijk bijna ƒ 4.500.000.
Ter afsluiting van de renovatiewerkzaamheden bevestigde wethouder Wulffers 
(Groen Links) samen met oud-wethouder Vrind de plaquette weer op de toren. 
Hierop was vermeld dat burgemeester Bogaardt bij zijn twaalf-en-halfjarig 
ambtsjubileum het carillon als geschenk had ontvangen. Wulffers zei ’positief 
verbaasd’ te zijn over de resultaten van de renovatie. Hij benadrukte het belang 
om het stadhuis ook van binnen te renoveren. ‘Daar hadden we eigenlijk mee 
moeten beginnen’.

Renovatie binnenkant
In de periode waarin gewerkt werd aan de renovatie van de buitenkant, boog het 
gemeentebestuur zich eveneens over de interne verbouwing. Tussen 1988 en 1993 
werden er aanvullende kredieten beschikbaar gesteld voor onder meer aanschaf 
van meubilair, vervanging van liften, en onderhoud. Tevens werd in 1992 asbest 
verwijderd uit het souterrain. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd was bedroeg 
ruim ƒ 2.000.000. Daarnaast werd in 1994 een bedrag van bijna ƒ 4.000.000 
gereserveerd voor technisch/bouwkundige voorzieningen en voor de herhuisvesting 
van enkele afdelingen in het souterrain. 
De bouwkundige aanpassingen omvatten onder meer de vervanging c.q. aanleg 
van brandveiligheidinstallaties, elektra en ventilatie. In hun voordracht tijdens 
de raadsvergadering van 30 augustus 1994 vermeldden B&W ‘dat de gemeente 
reeds aanwijzingen had ontvangen van andere instanties, te weten herhaalde 
aanwijzingen van de Inspecteur van de Arbeid, inzake het niet voldoen aan 
de ARBO-voorschriften van de minister van Binnenlandse Zaken, inzake 
veiligheidsmaatregelen en van de commandant van de Gemeentelijke Brandweer, 
inzake brandveiligheidseisen en derhalve het niet kunnen afgeven van een 
gebruiksvergunning’. Voor 1 januari 1996 diende een aantal urgente technische 
gebreken te zijn verholpen. 
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Ook na de omvangrijke restauratiewerkzaamheden bleef de gemeente op twee 
benen hinken over de toekomst van het gebouw. Plannen voor nieuwe aanpassingen 
werden afgewisseld door voorstellen om naar een andere locatie uit te kijken. 
Om het gebrek aan ruimte op te vangen, huurde de gemeente eind jaren negentig 
kantoorruimte in het HBG-gebouw in de De Bruyn Kopsstraat. Hier werden enkele 
afdelingen gehuisvest, zoals Bouw- en Woningtoezicht en de afdeling Milieu.

Periode van leegstand
In 2002 werd de knoop doorgehakt: tijdens de raadsvergadering van 19 februari 
besloot het gemeentebestuur het stadhuis te verlaten, omdat de kosten voor de 
noodzakelijke renovatie te hoog geworden waren. Het aanwezige lid van D66, 
mevrouw J. Regouw-Velling, stemde als enige tegen het voorstel van B&W. Zij 
verklaarde zich tegenstander van verhuizing naar het pand Hoogvoorde in de 
Bogaard, onder meer omdat het stadhuis niet zo maar een kantoor is. Het voorstel 
van het college betekende volgens haar het verlaten van een karakteristiek, centraal 
gelegen, goed bereikbaar pand. Bovendien was de bevolking van Rijswijk op 
dit punt niet gehoord. Zomer 2003 kwam het gebouw leeg te staan, nadat de 
gemeente naar Hoogvoorde verhuisd was. In het eerste kader hieronder vindt u 
een beschrijving van de procedures rond het alternatief ‘Garden of Delights’.

Hergebruik oude stadhuis
In 2003 verleende de gemeente aan de anti-kraakorganisatie ‘Ad Hoc Beheer BV’ 
toestemming het voormalige stadhuis tijdelijk in beheer te nemen. In oktober van 
dat jaar huurden een zevental woningzoekenden van Ad Hoc een aantal ruimten op 
de begane grond; het betrof hier onder meer het voormalige ondertrouwkamertje 
en de vertrekken van de vroegere publieks- en persvoorlichting. Enkele vertrekken 
in het pand worden op het moment van schrijven van dit artikel nog bewoond. De 
huurders hebben inmiddels betere sanitaire voorzieningen gekregen. Zo zijn de 
toiletten verbouwd en zitten er nu ook douches in. 
In 2011 werd het stadhuis gebruikt voor opnamen van een tv-serie over 
biermagnaat Freddy Heineken (1923-2002). De oude raadszaal fungeerde als 
bestuurskamer en kamers op de derde verdieping kregen het aanzien van een 
gedateerd kantoorcomplex in New York. Hier legde de jonge Freddy na de oorlog 
de basis voor zijn bierimperium. De vierdelige tv-serie is in februari/maart 2013 
door de TROS uitgezonden.
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Geraadpleegde bronnen 

Gemeentearchief Delft:
- Handelingen van de Gemeenteraad Rijswijk 1953 t/m 1989

Gemeente Rijswijk:
- Handelingen van de Gemeenteraad 1990 t/m 1994; 2001, 2002, 2004, 2011, 2012

Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI), Museum Rijswijk, Herenstraat 67: 
- Nieuwe Haagse Courant 26 april 1967: Rijswijks bewonderenswaardige gemeentehuis 

officieel open.
- Het Binnenhof, extra Rijswijk-nummer, april 1967: In Rijswijk ging een droom in 

vervulling
- Groot Rijswijk 27 april 1967: Stadhuis met humor van mr. J. Klaasesz ingewijd
- Wereld Kroniek 22 april 1967: Rijswijk: van gezapige randgemeente tot dynamisch 

centrum
- Persberichten van de lokale en regionale media en van de gemeente Rijswijk 1953 t/m 

2007 
- Groot Rijswijk, aflevering 18 juli 2013 
- HVR Jaarboek, uitgave Historische Vereniging Rijswijk, jaargangen 1996, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2005, 2007, 2012 (hieruit de jaaroverzichten)
- Rijswijk en zijn Stadhuis, Gemeente Rijswijk 1967
- Jos de Beer: Vooraan maar op de achtergrond. (in: (Jos de Beer: veertig jaar gemeente 

Rijswijk) Stichting Rijswijkse Historische Projecten 2009

Met dank aan: Jos de Beer, Rob de Mooy, Lex Niggebrugge (medewerker 
stafafdeling Communicatie gemeente Rijswijk), Ria Kerling en medewerkers van 
het RHI.
Het eerste ingekaderde gedeelte is grotendeels geschreven door Evert van de 
Graaff en Ger Visser, bestuursleden van de HVR. Zij waren nauw betrokken bij de 
bezwaarschriftenprocedures. 
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Garden of Delights

Evert van de Graaff m.m.v. Ger Visser

In 2002 schreef de gemeente een prijsvraag uit voor een nieuw bouwplan op de oude 
stadhuislocatie, met als randvoorwaarde een voldoende financiële opbrengst voor de 
gemeente. Als winnaar kwam Garden of Delights (‘Tuin der Verrukkingen’) van ‘AM 
Vastgoed’ uit de bus. Dit plan omvatte de bouw van twee slanke woontorens met 207 luxe 
appartementen, winkels, sportschool, bioscoop en horeca. 
Inwoners van Rijswijk konden hun mening geven over de ingediende ontwerpen, waarvan 
in het stadskantoor op Hoogvoorde een maand lang vier maquettes stonden opgesteld. Op 
het bijbehorende formulier kon men aan geven welk ontwerp men het meest aantrekkelijk 
vond, maar niet dat geen van de vier ontwerpen de toets der kritiek kon doorstaan! Van 
de 507 Rijswijkers (iets meer dan 1% van de bevolking van Rijswijk) die hun stem 
uitbrachten, beoordeelden 160 personen het Garden of Delights ontwerp als het meest 
aantrekkelijk, de andere 347 vonden Garden of Delights dus niet aantrekkelijk! Op basis 
van deze opiniepeiling concludeerde de gemeente echter dat het Garden of Delights-
voorstel de voorkeur van de Rijswijkse burgerij genoot. In een roerige raadsvergadering 
op 14/15 december 2004, die tot in de nachtelijke uren duurde, werd goedkeuring geven 
aan het voorstel van B&W om een overeenkomst aan te gaan met AM Vastgoed inzake de 
ontwikkeling van de stadhuislocatie op basis van het Garden of Delights-ontwerp (plan ‘Ter 
Nieuburch’). Zeventien gemeenteraadsleden (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks) stemden 
voor, en dertien (Onafh.Rw, Gem.bel.Rw, Köhler en D66) tegen.
Plan ‘Ter Nieuburch’ stuitte op veel kritiek bij de bevolking. Dit bleek onder meer tijdens 
de informatieve inloopavond die de gemeente in juni 2006 voor de inwoners van Rijswijk 
organiseerde. Verschillende aanwezigen meenden dat de woontorens niet in het landelijk 
karakter van de Landgoederenzone zouden passen. Anderen vonden de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift erg kort. Ook mevrouw H. van der Horst-van Roon 
(Gemeentebelangen) en de heer D. Jense (Onafhankelijk Rijswijk) hadden hun bedenkingen. 
De toekomst van het oude stadhuis bleef de Rijswijkse bevolking bezighouden. Zowel 
burgers als maatschappelijke organisaties (waaronder de HVR) tekenden bezwaar aan bij 
het provinciaal bestuur tegen plan Ter Nieuburch. Op 19 september 2007 vond daarom 
een hoorzitting plaats in het Provinciehuis, waar de aanwezigen hun bezwaren konden 
motiveren. Voorafgaand aan die hoorzitting ontving de voorzitter van de hoorcommissie 
ruim 3000 handtekeningen van Rijswijkers, verzameld tijdens een publieksactie van 
Gemeentebelangen Rijswijk enkele maanden tevoren. Kern van de bezwaren tegen het 
bestemmingsplan Ter Nieuburch was dat de twee woontorens (75 en 110 meter hoog) 
zouden detoneren in het groengebied van de Landgoederenzone. Ook vreesde men dat er 
in de omgeving grote parkeerdruk zou ontstaan door de combinatie van een fors aantal 
appartementen met horecavoorzieningen en een bioscoop. Ondanks de in de hoorzitting 
naar voren gebrachte bezwaren keurden Gedeputeerde Staten in november 2007 het 
bestemmingsplan Ter Nieuburch goed.
Een aantal bezwaarmakers, onder wie enkele HVR-bestuurders, heeft toen de koppen bij 
elkaar gestoken en besloten de bezwaarprocedure voort te zetten. Dat betekende een gang 
naar ons hoogste rechtscollege: de Raad van State. Dit vergt een zeer grondige voorbereiding 
en het is ook niet goedkoop om een advocatenkantoor een proces te laten voeren. Vandaar 
dat het HVR-bestuur in een bijzondere ledenvergadering expliciet goedkeuring heeft 
gevraagd om - als vereniging - betrokken te zijn bij deze rechtsgang. Die toestemming werd 
in de zeer goed bezochte vergadering met overgrote meerderheid verkregen.
Een belangrijk punt bij zo’n rechtsgang is dat rechters oordelen op basis van het al dan 
niet volgen van een juridisch juiste procedure. Gemeente en provincie stelden beide dat 
was voldaan aan de formele besluitvormingsprocedures. Bezwaar maken is kansloos als 
niet aangetoond kan worden dat er één of andere wettelijke regel over het hoofd is gezien. 
Daarom was de insteek van het beroep bij de Raad van State dat niet was voldaan aan de 
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verplichting om in het bestemmingsplan een integrale beoordeling van de milieueffecten 
van het projectplan op te nemen en tevens dat de locatie is gelegen in de Landgoederenzone, 
waar een dergelijk bouwvolume niet is toegestaan. Het beroep tegen het goedkeuringsbesluit 
van de provincie werd begin 2008 ingesteld. In maart trof de Raad van State een ‘Voorlopige 
Voorziening’, wat betekende dat de plannen tot na de bodemprocedure werden opgeschort. 
In november 2008 volgde de inhoudelijke behandeling van het ingestelde beroep. Daarin 
werd door appellanten met nadruk naar voren gebracht dat de gemeente had verzuimd te 
voldoen aan de verplichting een integrale milieueffectrapportage op te stellen. Verder werd 
betoogd dat het bouwplan strijdig was met het ‘Streekplan Zuid-Holland Zuid’ en dat de 
parkeerdruk in de omgeving te groot zou worden. De Raad van State oordeelde 24 december 
2008 dat het totale aantal bezoekers dat redelijkerwijs verwacht mocht worden bij de in 
Garden of Delights geplande bioscoop en horeca inderdaad een milieueffectrapportage 
noodzakelijk maakte. 
In juni 2011 heeft de gemeente nog getracht met een artikel 19-procedure de bezwaren van 
de Raad van State te omzeilen. Maar de blijvende tegenstand van veel Rijswijkers, alsmede 
de economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt leidden er toe dat AM Vastgoed in 
2011 de overeenkomst met de gemeente beëindigde.Het winnen bij de Raad van State leidt 
over het algemeen alleen tot uitstel. De economische malaise betekende het definitieve einde 
van het Garden of Delights-project. De acties van de bevolking tegen het bestemmingsplan 
Ter Nieuburch hebben dus uiteindelijk succes gehad. 

Ria Kerling: een toegewijd en bekwaam secretaresse

Ria Kerling heeft in een vraaggesprek met een lid van de werkgroep ‘Verteld Verleden veel 
verteld over haar vroegere werksituatie als secretaresse van burgemeester Bogaardt. 

Ria Kerling is geboren in 1927 in Rijswijk. Zij is van 1945 tot 1984 secretaresse in 
gemeentelijke dienst geweest; tot 1973 was ze secretaresse van de burgemeesters Van 
Hellenberg Hubar, Elsen, Van der Heijden en Bogaardt. Op verzoek van burgemeester Elsen 
heeft zij een typekamer opgericht, waarover zij enige tijd de leiding had. Voordien typte 
iedere ambtenaar zijn stukken zelf.

Ria Kerling (rechts) op het raadhuis in Hofrust
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Tijdens de bouwperiode van het nieuwe stadhuis moest ze veel vergaderingen stenografisch 
verslaan. B&W vergaderden dan met de architecten, de aannemer en de directeur 
Gemeentewerken. Belangrijke vergaderingen werden woordelijk verslagen. Ze werden 
door alle aanwezigen op de daaropvolgende vergadering getekend. Dat gaf zekerheid dat 
alle gesprekspartners zich aan de afspraken zouden houden. De raadsvergaderingen werden 
gewoonlijk genotuleerd door de stenografen van de Tweede Kamer. Als deze onverwacht 
door een extra Kamervergadering verhinderd waren, verving Ria hen. Zij is namelijk ook 
gediplomeerd Kamerstenograaf.
Als secretaresse van de burgemeester had ze een eigen werkkamer. Ze voerde ook 
sollicitatiegesprekken met de typistes en plaatste daarvoor in de Rijswijkse Courant een 
advertentie. ‘Iedere morgen had ik een werkbespreking met burgemeester Bogaardt. Daarbij 
werd de ingekomen post doorgenomen en afgesproken wat er gedaan moest worden. Vaak 
kwam een toespraak tot stand doordat burgemeester Bogaardt aangaf wat hij er zo ongeveer 
in wilde hebben, waarvan ik dan een verhaal maakte’. Toen de gemeente groter werd en er 
meer werk kwam, liet Bogaardt zijn toespraken maken door een commies-redacteur. Wat de 
post betreft: Bogaardt dicteerde zijn brieven niet. Hij gaf persoonlijk aan wat hij er in wilde 
hebben en Ria stelde dan de brief op. ‘Soms ondertekende hij zijn brieven zonder ze goed 
te lezen.’ Een vertrouwen dat Ria erg waardeerde. 
Eens per jaar kwamen de Commissaris der Koningin met zijn kamerbewaarder op bezoek 
om het ‘verlanglijstje’ van B&W te bespreken. Burgemeester en wethouders liepen dan 
met de commissaris langs verschillende projecten en vroegen dan onder meer om geld 
voor uitbreidingen of aanpassingen. Ria was daar ook bij aanwezig en maakte dan een 
lang verslag. ‘Ik stond wel eens met mijn rug tegen een boom om aantekeningen te kunnen 
maken‘. 
Voor het overige werkte Ria erg zelfstandig. Ze maakte ook het ontwerp voor uitnodigingen 
voor officiële bijeenkomsten en stuurde ze naar de burgemeester en de wethouders. Deze 
konden er dan zo nodig veranderingen in aanbrengen. Daarna bracht ze de uitnodiging 
naar een drukkerij in de Stadhoudersstraat. ‘Wanneer er een verzoek kwam voor het 
aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding moest ik bij verschillende bekenden van 
betrokkene informatie inwinnen, zodat kon worden beoordeeld of deze de onderscheiding 
wel verdiende’. Als er laat op de dag een spoedstuk kwam dat snel afgewerkt moest worden, 
vroeg Bogaardt na afloop wie er aan meegewerkt hadden. Hij bedankte hen dan voor hun 
inzet, bijvoorbeeld de dames van de typekamer, de drukker en Ria zelf ook. ‘Deze geste 
van de burgemeester werd erg gewaardeerd; geen enkele eerdere burgemeester had zo iets 
gedaan.’ Naarmate de gemeente groter werd, kreeg Ria steeds meer werk. Ze ging toen ook 
‘s avonds werken, omdat ze dat prettiger vond. ‘Als ik ‘s middags een vergadering moest 
notuleren, maakte ik ‘s avonds het verslag, omdat vaak de volgende morgen een andere 
vergadering wachtte.’ Ria was maar zes weken secretaresse van burgemeester Grosheide, 
de opvolger van Bogaardt. Daarna ging ze voor het college van B&W en de gemeenteraad 
werken.

Noten

1 De titel van dit artikel is overgenomen uit een extra Rijswijk nummer van Het Binnenhof, 
april 1967

2 Ria Kerling was secretaresse van enige burgemeesters van Rijswijk. Zij heeft aan de 
HVR werkgroep ‘Verteld Verleden’ enkele nieuwsbladen overgedragen waarin ruime 
aandacht wordt besteed aan het toenmalige nieuwe stadhuis. De werkgroep is haar hier 
zeer erkentelijk voor.

3 Iragna en soladino verwijzen naar steengroeven in Zwitserland 



l180l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
13

  l 
  J

aa
rv

er
sl

ag
 2

01
2 

H
is

to
ri

sc
he

 V
er

en
ig

in
g 

R
ijs

w
ijk

Jaarverslag 2012
Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

De HVR telde eind 2012 367 betalende leden en 36 relaties, zoals 
naburige Historische Verenigingen, krantenredacties, de gemeente 
Rijswijk en regiobibliotheken. Het ledenbestand is daarmee heel licht 

gestegen (+ 11 leden) ten opzichte van 2011.

Door een behoudend beleid is de HVR ook in 2012 financieel gezond gebleven. 
Het eigen vermogen is ruim voldoende om de voorziene uitgaven van een geheel 
jaar te dekken. Inclusief de reservering van € 12.500 voor het Jaarboek bedroeg 
het totale eigen vermogen van de vereniging € 21.364 per 31 december 2012. Dat 
is een toename van zo’n € 4.000 ten opzichte van 2011. De groei van de reserves 
werd onder andere veroorzaakt door bijzondere inkomsten voor de restauratie van 
het tegeltableau in de gevel van het voormalige postkantoor aan de Herenstraat, een 
zeer succesvolle advertentiewerving, hogere contributie-inkomsten dan verwacht 
en de goede verkoop van HVR-publicaties. De voornaamste inkomstenbronnen 
waren contributies en donaties van leden ten bedrage van respectievelijk € 7.583 
en € 580, advertentie-opbrengsten à € 1.840, verkoop jaarboeken à € 1.397 en de 
jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk, welke in 2012 € 4.948 bedroeg. In 
2013 zal de HVR eenzelfde subsidiebedrag ontvangen, maar voor de jaren daarna 
is een aanpassing van het gemeentelijke subsidiebeleid te verwachten. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 23 mei werden de winst- en verliesrekening en 
de balans 2011 gepresenteerd, die waren gecontroleerd en akkoord bevonden door 
de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Visser, Lieftinck en Josée. Het 
bestuur dankt deze heren. De vergadering heeft het bestuur gedechargeerd, onder 
dankzegging aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden.

De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) werden gehouden op 23 
mei en op 21 november. Op 23 mei tekenden 55 leden de presentielijst en op 21 
november 64. De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:
- de vergadering is akkoord gegaan met het voorstel om de jaarstukken niet meer 
 per post toe te sturen, in verband met de hoge portokosten;
Verdere afspraken: 
 o de stukken liggen ter inzage bij de ingang van de zaal,
 o leden met een e-mailadres ontvangen de stukken per mail,
 o leden zonder e-mailadres kunnen de stukken desgewenst afhalen bij de 
  secretaris (na voorafgaande aanmelding).
- er is contact geweest met de nieuwe eigenaar van Te Werve, ‘Event Company’. 

Deze heeft de ‘Stichting Vrienden van Te Werve’ opgericht, waar donateurs zich 
kunnen aanmelden om toegang tot het landgoed te krijgen. Voor HVR-leden is 
een speciaal tarief afgesproken: € 14,50 in plaats van € 19,50;
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- opdracht is gegeven voor de restauratie van het tegeltableau aan het voormalige 
postkantoor aan de Herenstraat 44: de HVR heeft fondsen en subsidies 
bijeengebracht, waardoor dit tableau kan worden hersteld. De restauratie zal begin 
2013 plaats vinden;

- de HVR heeft meegewerkt aan de start van de herziening van het 
bestemmingsplan ‘Oud-Rijswijk’, als onderdeel van de ‘Klankbordgroep Oud-
Rijswijk’. Hierbij zullen ook het terrassenbeleid, gevels en dergelijke worden 
meegenomen;

- in samenwerking met de gemeente is gewerkt aan het ‘Project Haagweg’,
waarbij onder andere een vaste Hoornbrug is voorzien en een nieuw 
verkeersprofiel wordt ontwikkeld;

- uitreiking Jaarboek: aansluitend op de ALV van 21 november ontvingen de leden 
het Jaarboek 2012.

Tijdens beide vergaderingen zijn tevens de voortgang en de resultaten van de 
werkgroepen binnen de HVR besproken:

- Werkgroep ‘Verteld Verleden’
Verteld Verleden is in 2010 gestart mensen boven de 80 jaar te interviewen over 
hun leven en hun band met Rijswijk. De werkgroepleden hebben ook in 2012 
weer met diverse personen gesproken. Nieuw is het zogenaamde themaverhaal: 
mensen worden geïnterviewd over een bepaald thema dat hen na aan het hart 
ligt. Voorbeelden zijn: het boerenbedrijf, oorlogservaringen in Nederlands-Indië 
of ‘mijn herinneringen aan Rijswijk’. Verteld Verleden heeft voor de derde keer 
een boekje samengesteld met ingekorte levensverhalen van zes Rijswijkers. 
Ook nieuw is het online plaatsen van interviews. Het verhaal wordt dan wat 
‘opgetuigd’ en voorzien van illustraties. Voor wie dit wil zien: ga naar de HVR 
website en klik op Verteld Verleden.
De werkgroep bestaat uit: Lia van Boshoven (RHI), Elies van Muyden (HVR), 
Netty van Pesch voorzitter (HVR), Joke van Wijk van Brievingh (HVR) en Frans 
Holtkamp (HVR). De werkgroep komt circa zes keer per jaar bijeen.

Verteld

Verleden
verteld verleden2012x02.indd   1 04-10-13   14:05
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- Werkgroep ‘Rijswijk Verbeeld’
De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral unieke, 
bewegende beelden vanuit het verleden van Rijswijk, oud of recent. Een VPRO-
serie over Nederland, met onder andere beelden uit Rijswijk is afgeblazen. 
Het materiaal is retour ontvangen. Vele honderden videobanden van Omroep 
Rijswijk zijn overgebracht naar Museum Rijswijk/RHI en opslag elders. Ook 
twee afspeelapparaten zijn meegekomen. In 2013 wordt een begin gemaakt met 
de digitalisering. Eveneens zijn radio-opnamen uit 1992 ontvangen en deze 
zullen ook worden gedigitaliseerd. De werkgroep heeft meerdere malen oude 
opnames vertoond, onder andere in Onderwatershof, voor de ANBO Rijswijk, 
de lichtjesavond in de Oude Kerk en de eigen HVR-bijeenkomsten. Ook is 
meegewerkt aan de realisatie van de ‘Canonzaal’ in het uitgebreide Museum 
Rijswijk.
De werkgroep bestaat uit: Fred Kuipers, Marco Hendrikse en Hans van Rossum.

- Werkgroep ‘Jaarboek’:
In november is het Jaarboek verschenen. Door de mooie bijdragen van de auteurs, 
hebben we kans gezien om wederom een boek samen te stellen dat klinkt als een 
klok. Dankzij de vormgeving die ook dit jaar verzorgd is door Paul de Boer, is 
het weer een aantrekkelijke, kleurrijke uitgave geworden.
De redactie bestaat uit: eindredacteur Ruud Poortier, Rob de Mooy, Joke van Wijk 
van Brievingh, Thea van de Graaff en Frans Holtkamp, die dit jaar de gelederen 
is komen versterken.

- Werkgroep ‘Open Monumentendag’ (OMD) 
In 2012 was het thema van de landelijke Open Monumentendag, welke werd 
gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 september: ‘Groen van Toen’. In het kader 
van dit thema werd vooral aandacht geschonken aan het historisch groen binnen 
de gemeente.
De diverse historische kerkhoven binnen de gemeente waren te bezoeken:
• het kerkhof van de Oude Kerk, waar onder andere het monument voor Tollens  
     en het mooie graf van de familie Onderwater zijn te bewonderen;
• het kerkhof van de St.-Bonifatiuskerk aan de Frans Halskade; 
• het kerkhof Oud Rijswijk aan de Sir Winston Churchilllaan, een prachtig 
rijksmonument uit 1915.
Bijzonder was ook de openstelling van de gietijzeren Oranjerie van de Villa 
Elise, uit circa 1830. Naast de reguliere opengestelde monumenten de St.-
Bonifatiuskerk, de Hofrustkapel en Sociëteit Amicitia (waar oude films 
over Rijswijk werden vertoond), was dit jaar voor het eerst in lange tijd de 
Schaapweimolen weer opengesteld ter bezichtiging. Ten behoeve van de 
bezoekers aan de OMD werd een set van drie wandelroutes door Rijswijks 
historische groen uitgegeven. Een primeur hierbij was, dat aan ieder beschreven 
historisch object een zogenaamde ‘QR-code’ was toegevoegd. Gebruikers van 
een smartphone konden hiermee extra informatie over het betreffende object 
opvragen.
Het ‘Comité Midden-Delfland’ ontwikkelde een fietsroute voor dat gebied, waarin 
ook een gedeelte van Rijswijk was opgenomen. 
In de weken voorafgaand aan de OMD werden in Groot Rijswijk thema-artikelen 
opgenomen, met als onderwerpen ‘Historisch Groen op Landgoed Te Werve’, een 
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interview met de wethouder Cultureel Erfgoed Jos Bolte en de geschiedenis van 
de Schaapweimolen. Op 21 augustus werd bij Omroep Rijswijk een interview 
gegeven over de Open Monumentendag 2012.
Op zaterdag 8 september vond de feestelijke officiële opening plaats in de 
Oude Kerk. Wethouder Bolte reikte daarbij de Monumentenprijs 2012 uit 
aan de heer Mirco Cuppens, directeur van Event Company, wiens bedrijf het 
landhuis Te Werve op voorbeeldige wijze heeft gerestaureerd. Tevens reikte de 
wethouder weer enige monumentenbordjes uit, waarop de geschiedenis van een 
monument wordt uitgelegd. Deze worden aan de gevel bevestigd. Ter omlijsting 
van deze speciale bijeenkomst verzorgde de heer Henny Heikens orgelspel op 
het historische Reichnerorgel van de Oude Kerk, dat de afgelopen periode is 
gerestaureerd. 
In het kader van het thema werd op dinsdag 4 september een speciale OMD-
lezing gehouden (zie hiervoor onder ‘Bijeenkomsten’).
Op zondag 9 september tenslotte werd een speciale ‘Groen van Toen 
Monumentenwandeling Oud-Rijswijk’ verzorgd.
De werkgroep OMD bestaat uit: Hannie van Leeuwenberg, Wim Dammers 
(voorzitter), Dik Koersen (secretaris) en Evert van de Graaff (allen namens de 
HVR), de heer Arjan Kwakernaak (namens Museum Rijswijk) en de heer Erik 
Rinia (namens de gemeente Rijswijk). De heer Dik Koersen was in verband met 
zijn gezondheid gedwongen om afscheid te nemen als werkgroepslid. Tijdens de 
openingsbijeenkomst van de OMD werd stilgestaan bij zijn afscheid. HVR-lid 
Herman Soen is bereid gevonden om toe te treden tot de werkgroep.

Strandwalfestival
De HVR heeft ook deelgenomen aan het jaarlijkse Strandwalfestival: op de markt 
voor verenigingen langs de Van Vredenburgweg stond ook een HVR-kraam, waar 
onder andere de nieuwe wandelroutes werden verkocht. De aanbiedingen van de 
winkeldochters van de ‘Stichting Rijswijkse Historische Projecten’ en oude HVR 
Jaarboeken vonden gretig aftrek.

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten
• De bestuurssamenstelling per eind 2012 was als volgt:

Hans van Rossum, voorzitter
Evert van de Graaff, penningmeester
Wim Dammers, secretaris / ledenadministrateur
Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek
Rob Wubbels, lid, tevens materiaalbeheerder.

• Het bestuur heeft in 2012 vijf keer vergaderd.
• In het weekblad Groot Rijswijk heeft het bestuur ook in 2012 één keer per maand 
een artikel laten plaatsen over de geschiedenis van Rijswijk. Waar geen eigen 
fotomateriaal is gebruikt, waren de illustraties afkomstig van de Beeldbank van 
het Rijswijks Historisch Informatiecentrum. De onderwerpen waren: 
 o Cromvliet en zijn slingermuur, 
 o Waarom heet de Hoornbrug Hoornbrug?
 o Vrijenban: Delft of Rijswijk,
 o De Kruiswegstaties in de St. Bonifatiuskerk,
 o Het Julialaantje, een oude weg in Rijswijk,
 o Vlietzicht: van herenboerderij tot drukbezocht partycentrum,
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 o Rijswijk op de kaart van Kruikius,
 o Rijswijks Strandwalfestival en de Strandwal van Rijswijk,
 o Herdenking slachtoffers ’t Haantje in ere hersteld,
 o Een verdwenen landhuis: Huis te Hoorn,
 o De posterijen te Rijswijk, vanaf 1757 tot heden,
 o De Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijswijk  
  1899-1910.
Alle artikelen zijn terug te lezen op de HVR-website.
• Op 5 juli heeft de secretaris de uitreiking van het jaarverslag van de ‘Afdeling 
   Monumentenzorg & Archeologie’ van de gemeente bijgewoond.
• De ledenwervingsfolder is vernieuwd.
• Op 26 september is de secretaris opgetreden als ceremoniemeester bij de 
   jaarlijkse herdenking van de in 1944 omgekomen Amerikaanse vlieger van de 
   bommenwerper ‘Lil’Max’ aan de Mgr. Bekkerslaan.
• Op 7 oktober heeft de voorzitter de herdenking van de op die datum in 1944 bij 
   ’t Haantje gefusilleerden bijgewoond. Het was de eerste keer, dat deze herdenking 
   op de dag zelf plaats vond in plaats van op 4 mei. Het verhaal van deze 
   moordpartij door de Duitsers is in een artikel in Groot Rijswijk toegelicht.
• Op 27 oktober heeft de voorzitter een avondwandeling door Oud-Rijswijk 
   verzorgd in het kader van de ‘Nacht van de Nacht’.
• Op 21 december hebben de voorzitter en de secretaris oude films over Rijswijk 
   vertoond in het koor van de Oude Kerk, tijdens de jaarlijkse ‘Lichtjesavond’.

Bijeenkomsten
Om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven een lezing bij te wonen, werden 
de lezingen afwisselend op dinsdag, woensdag of donderdag gehouden, naar gelang 
de beschikbaarheid van de zaal. In 2012 kregen de leden acht bijeenkomsten 
aangeboden, welke werden gehouden in Gebouw Hofrust en één excursie:
• Op 21 februari verzorgde mevrouw drs. Brigitte Linskens een lezing getiteld: 

‘Gebouwd voor de eeuwigheid? Hollandse kerken bedreigd. Nieuwe vormen van 
gebruik als middel tot behoud.’ Wat eerder het geval was met molens, kastelen, 
boerderijen en oude fabriekscomplexen, geldt sinds enige tijd en in toenemende 
mate ook voor kerkgebouwen: een groot aantal zal overbodig raken en dreigt 
te verdwijnen. Dit proces is al een tijd aan de gang en zal voorlopig niet ten 
einde zijn. Dit probleem werd tijdens de lezing in historisch perspectief voor het 
voetlicht gebracht. Leegstand, afstoting en afbraak, maar ook herbestemming en 
transformeren van kerkgebouwen vormen immers geen verschijnselen die pas 
in onze tijd zijn ontstaan. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden werden 
de grote gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen geïllustreerd. Mevrouw 
Linskens is cultuurhistoricus en heeft meegewerkt aan verschillende publicaties 
op het gebied van religieus erfgoed onder meer aan de Handreiking religieus 
erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten, van kerkelijk gebruik tot 
herbestemming en de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed. Zij organiseert en 
begeleidt excursies op het gebied van religieus erfgoed onder andere voor HOVO 
VU Amsterdam en Alkmaar. Daarnaast is zij betrokken bij onderzoeksprojecten 
op het gebied van religieus erfgoed. Tevens is zij secretaris van de ‘Vereniging 
van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland’ (VBMK) en 
bestuurslid van de ‘Stichting Oude Hollandse Kerken’ (SOHK).

• Op 20 maart verzorgde drs. René Dessing de lezing ‘Nederlandse buitenplaatsen’. 
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Rijswijk heeft vele buitenplaatsen gehad, vooral gelegen in wat nu de Landgoe-
derenzone heet. Gelukkig zijn er nog steeds een aantal te bewonderen, zoals Te 
Werve, Overvoorde en De Voorde. Voor het behoud van de Landgoederenzone 
als bijzonder cultuurhistorisch erfgoed heeft de HVR zich steeds ingespannen. De 
‘Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012’, waarvan de heer Dessing 
voorzitter en initiatiefnemer is, wilde gedurende 2012 historische buitenplaatsen 
in heel Nederland meer bekendheid geven en daarmee tevens aandacht vragen 
voor het behoud van dit belangwekkende erfgoed. 

• Op 26 april verzorgde mevrouw drs. Botine Koopmans de lezing ‘Haagse inte-
rieurs’. Mevrouw Koopmans is kunsthistorica en werkzaam als Beleidsadviseur 
Cultureel Erfgoed bij de gemeente Zoetermeer. Tevens is zij de auteur van het 
boek Rijk van Binnen - beelden van het Haagse interieur, waarin zij bijzondere, 
bewaard gebleven, Haagse interieurs beschrijft, die dateren uit de Middeleeuwen 
tot en met de naoorlogse Wederopbouwperiode. Tijdens de lezing gaf zij inzicht in 
de ontwikkeling van het interieur en in de enorme verscheidenheid aan interieurs 
in Den Haag. Aangezien vele daarvan niet openbaar toegankelijk zijn, gaf deze 
lezing een prachtig beeld van verborgen schoonheid in Den Haag. Verder ging zij 
wat dieper in op een aantal bijzondere details die je in interieurs aantreft, zoals 
hang- en sluitwerk, stuc ornamenten en toiletpotten met Delfts blauw sierwerk. 
Ook stond zij nog stil bij een aantal details aan de buitenzijde van gebouwen, 
waarbij zij gebruik maakte van afbeeldingen uit haar nieuwste boek Een hechte 
verbintenis – beelden en architectuur in Den Haag, waar het sierwerk aan Haagse 
gevels onder de loep wordt genomen. Beide boeken zijn uitgegeven in de Haagse 
VOM-Reeks, meer informatie hierover is te vinden op: http://www.denhaag.nl/
home/bewoners/to/VOMreeks-Monumenten.htm.

• Op 23 mei gaf stadsarcheoloog Hans Koot, aansluitend op de Algemene 
Ledenvergadering een lezing over: ‘Een windas uit de 16e eeuw’, welke in 2010 
in Rijswijk is opgegraven. Een windas of overtoom werd in het verleden gebruikt 
om schepen vanuit het polderwater naar het hoger gelegen boezemwater over te 
zetten en omgekeerd, in de tijd dat sluizen vaak nog te kostbaar waren.

• Op 19 juli werd een excursie gehouden naar de Julianakerk in Den Haag, onder 
leiding van mevrouw drs. Brigitte Linskens, die in februari de HVR-lezing had 
gehouden over multifunctioneel gebruik, herbestemming en hergebruik van 
kerkgebouwen. Mevrouw Linskens heeft meegewerkt aan de herbestemming van 
deze kerk. 
De kerk is tussen 1924 en 1926 als protestantse kerk gebouwd naar ontwerp van 
de architect G. van Hoogevest. De eerste steen is gelegd door de toenmalige 
prinses Juliana. Met de zestig meter hoge toren vormt de kerk een belangrijk 
object in de wijk. De architectuur van de kerk bezit kenmerken van de 
Amsterdamse en Haagse School. Het ontwerp is geïnspireerd op het ontwerp 
van architect H.P. Berlage voor het Vredespaleis uit 1907. De grote hal heeft een 
prachtige koepel.

• Op 4 september verzorgde drs. Kees van der Leer de lezing ‘Hofwijck als 
uniek voorbeeld van Groen van Toen’, in het kader van het thema van Open 
Monumentendag. Een mooi voorbeeld van historisch groen is de in 2005 
gerestaureerde tuin van Hofwijck in Voorburg. Toen Constantijn Huygens 
rond 1640 deze buitenplaats aanlegde, wilde hij een stukje paradijs op aarde 
terugbrengen. Hij maakte Hofwijck tot een aardse lusthof met een unieke 
bomentuin, vol gastvrijheid, vermaak en bezinning. Hofwijck zit vol symboliek 
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met diverse verwijzingen naar de vergankelijkheid van dit aardse leven. Aan 
het einde van de lezing werd verteld over het heuse florilegium, dat Huygens 
verborg in het grote gedicht dat hij schreef over zijn buitenplaats. Ook werd kort 
ingegaan op de lof die Huygens dichtte op Rijswijk en op zijn correspondentie 
over zijn dennenbomen met Laurens Buysero, de eigenaar van de Rijswijkse 
buitenplaats Duinzight. Kees van der Leer werd na zijn economiestudie docent en 
conrector aan het Zandvlietcollege in Den Haag. Als bewoner van een bijzondere 
buitenplaats in Voorburg, werd zijn belangstelling gestimuleerd voor andere 
buitens en bijzondere huizen, met name in Zuid-Holland. Inmiddels verschenen 
hierover diverse publicaties van zijn hand, waarin niet alleen opmerkelijke 
bewoners centraal staan, maar ook de bijzondere tuinen en hun fascinerende 
verhalen. Vanaf 1990 is hij als bestuurslid van de ‘Cremersstichting’ betrokken 
bij het beheer van een belangwekkende collectie boeken op het gebied van 
historische buitenplaatsen in al hun facetten.

• Op 23 oktober verzorgde de heer Richard Harmanni de lezing ‘Geschiedenis 
van het papierbehang’. De heer Harmanni, voorzitter van de ‘Stichting 
Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland’, ging hierbij in op 
het ontstaan en de ontwikkeling van het papierbehang in Nederland. Daarnaast 
besteedde hij aandacht aan de activiteiten van de stichting, die dit jaar haar 
20-jarig jubileum viert. Deze stichting beheert een belangrijke collectie van 
vooral gebruikte papierbehangsels en zij heeft als doelstelling deze collectie 
te ontsluiten en de kennis over historisch papierbehang te verspreiden. De 
heer Harmanni heeft zich als kunst- en interieurhistoricus gespecialiseerd in 
wand- en plafondafwerkingen, in het bijzonder in geschilderde decoraties 
en papierbehang. In 2006 is hij gepromoveerd op het proefschrift Jurriaan 
Andriessen (1742-1819),‘behangselschilder’. Hij heeft in de loop der jaren 
onder andere als coördinator gewerkt aan een groots inventarisatieproject van 
wand- en plafondschilderingen in Nederland, in opdracht van het ‘Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie’ in Den Haag en de ‘Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed’ in Amersfoort. 

• Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van 21 november werd de film 
Verplaatsing van de Schaapweimolen vertoond. In 1988 werd de Schaapweimolen 
(een wipmolen uit 1826) anderhalve kilometer naar het westen verplaatst in 
verband met de uitbreiding van de rijksweg A4.

• Op 11 december verzorgde de heer Bert Klapwijk, chartermeester van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, een lezing over ‘De kaart van Kruikius’. In 
2012 is het precies 300 jaar geleden dat de Kaart van Delfland werd uitgebracht, 
vervaardigd door Nicolaas Kruikius. De kaart van Kruikius is uitzonderlijk 
van kwaliteit door de gedetailleerdheid, waarmee sloten, wegen en bebouwing 
zijn weergegeven. Het deel van de kaart waarop Rijswijk staat, is dan ook een 
belangrijke bron van informatie over de ontwikkeling van onze gemeente. In het 
oude dorp is het stratenpatroon nog vrijwel hetzelfde als in 1712. Bert Klapwijk 
is iets meer dan archivaris, want naast de anderhalve kilometer aan oud archief 
bewaakt hij ook de kaarten en atlassen uit de afgelopen eeuwen. In het fraaie 
pand aan de Oude Delft worden de originele koperen platen, die bij het drukken 
in 1712 werden gebruikt, nog bewaard. De heer Klapwijk nam ons mee terug naar 
dat jaar en vertelde over achtergronden, techniek en details van dit eeuwenoude 
document.
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Pieter van Vliet
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Honderd jaar geleden
Kroniek van 1913 

Willem van der Ende

Januari 1913
Op de tweede dag van het nieuwe jaar staat de negentienjarige chauffeur C. 
Bom voor de rechter. Hij heeft tussen 1 augustus en 30 oktober 1912 vier valse 
postwissels ten bedrage van ƒ 200, ƒ 70, ƒ 300 en ƒ 200 op het Rijswijkse 
postkantoor geïnd. De eis is twee jaar gevangenisstraf. De verdediger, mr. Roest, 
meent dat de postbeambten niet goed hebben opgelet en concludeert daarom 
vrijspraak. Bom wordt veroordeeld tot één jaar gevangenis. Waarschijnlijk zullen 
de betrokken postbeambten vanwege hun onachtzaamheid de schade moeten 
betalen. 
In Utrecht richten de eigenaren van was- en strijkinrichtingen de ‘Onderlinge 
Risicovereeniging voor de Waschindustrie’ op. Eén van de bestuursleden is ir. A. 
(Albrecht) M. van der Schalk van de ‘Zwitscherse Wasch-, Elektrische Bleek- en 
Strijkinrichting Rijswijk’ aan de Geestbrugkade.
Plaatsgenoot Pieter Goedendorp, pas twintig jaar jong, is benoemd tot onderwijzer 
aan de gereformeerde school in Oudewater.
Cornelis Moll Schnitzler uit de Leliestraat treedt af als hoofdbestuurslid van de 
‘Nieuw-Malthusiaanse Bond’.

Februari 1913
Per 1 februari is de klerk van het postkantoor van Zaandam, G.C. Gutterswijk, 
overgeplaatst naar Rijswijk.
Op 18 februari vertrekt de schoolopziener in het arrondissement Delft, mr. C. 
Witholt uit Rijswijk, onder gelijktijdig ontslag is hij benoemd tot schoolopziener 
in Amsterdam. 
In Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij staat een lijst van SDAP-afdelingen 
die nog geen jaarverslag en/of jaarrekening hebben ingeleverd. De afdeling 
Rijswijk is één van de nalatigen.
De ‘Nederlandsche Bond van Jongelingenvereenigingen op Gereformeerde 
Grondslag’ viert haar 25-jarig bestaan. In het erecomité neemt P. (Pieter) van Vliet, 
lid van de Tweede Kamer en voormalig bestuurslid van ‘Patrimonium’, zitting. 

Maart 1913
Bij de familie J.E.F. aan de Koninginnelaan is ingebroken. Uit een zilverkast in de 
achterkamer is een grote hoeveelheid tafelzilver gestolen en uit de voorkamer een 
bankbiljet van ƒ 10. De bewoners waren ten tijde van de inbraak niet thuis.
F. Dijkshoorn heeft een onplezierige Pasen. Onderweg van Wateringen via Rijswijk 
naar Den Haag heeft hij vier bankbiljetten van ƒ 25 en elf van ƒ 10 verloren.
Bij landbouwer Van Rijn aan het Haantje zijn in de nacht van 31 maart op 1 april 
23 kippen ontvreemd. Door het lawaai werd de eigenaar wakker. Hij zag nog juist 
vier personen wegrennen. Op het erf vindt hij een zak met zijn kippen, alle dood.
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April 1913
Tot onderwijzeres in Rijswijk is benoemd mejuffrouw R.L. Tilma uit Ysbrechtum 
in Friesland.
De melkverkoper F. van Leeuwen is door de kantonrechter veroordeeld tot ƒ 25 
boete of vijf dagen hechtenis. Hij heeft volgens de Keuringsdienst afgeroomde 
melk bij volle melk gevoegd en deze verkocht als volle melk. Van Leeuwen berust 
in de straf, maar de officier van justitie gaat in hoger beroep, omdat hij de straf te 
laag vindt.
Door de Haagse rechtbank worden de broers F. en G. van Leeuwen, melkhande-
laren uit respectievelijk de Stadhoudersstraat 27 en 29, veroordeeld tot zes dagen 
hechtenis. Nu gaan zíj in hoger beroep.
De SDAP heeft van B&W toestemming gekregen een collecte te houden ten bate 
van de uitgesloten sigarenmakers, maar er mag alleen worden gecollecteerd tussen 
half negen en zes uur.
Dr. Th.A. Quanjer, huisarts in Rijswijk, wordt herkozen als regent van de ‘Prins 
Hendrik-Stichting’, een tehuis voor gepensioneerde zeevarenden in Egmond aan Zee.

Mei 1913
Per 1 mei is de Arbeidsbeurs van de ´Vereeniging Nederlandsche Landkolonisatie 
en Inwendige Zending´ verhuisd naar Den Haag.
De Rijswijkse architect B. Schelling Azn. is benoemd tot lid van de 
Gezondheidscommissie van Naaldwijk (een soort Welstandscommissie).
Het kamerlid J.H.A. Schaper wordt kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.
De ‘Centrale Vrijzinnige Kiesvereeniging’ te Rijswijk heeft H.J.H. Modderman, 
burgemeester van Naaldwijk, kandidaat gesteld bij de Statenverkiezing Zuid-
Holland. Al eerder was duidelijk dat de officiële kandidaat ds. Brummelkamp te 
orthodox was bevonden.
Het ‘Centraal Bureau voor de Statistiek’ meldt dat Rijswijk per 1 januari 1913 
6452 inwoners had.
De Keuringsdienst heeft geconstateerd dat er te veel water zit in de margarine die 
de margarinefabriek aan de Geestbrugkade maakt.

Juni 1913
Henri ter Hall verliest een rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de acteur 
Isidore Zwaaf. Deze heeft volgens Ter Hall contractbreuk gepleegd en nu eist hij 
ƒ 3.760 schadevergoeding. De rechter vindt dat er geen goed arbeidscontract is en 
wijst de claim van Ter Hall van de hand.
De kranten berichten dat op maandag 9 juni uit een sloot bij de Hoornbrug een 
lijk is opgehaald. Algemeen was men van oordeel dat het hier de bekende Delftse 
zwerver W. Bodestaff betrof. ‘Zelfs diens moeder, ijlings uit Delft ontboden, 
bevestigde dit. Maar gisternamiddag zag men de doodgewaande door het dorp 
wandelen’. Een vergissing dus.
J.H.A. Schaper is in het district Appingedam kandidaat gesteld voor de Tweede 
Kamer.
Jhr. J.W. van Vredenburch is benoemd tot dijkgraaf van de gecombineerde 
Krabben- en Graspolders op het eiland Rozenburg.
Bij de afdeling ‘Tuinbouw’ van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ sleept 
Mejuffrouw E.C. van Rossem voor haar fantasiestuk een eervolle vermelding in de 
wacht. Bij de afdeling ‘Vruchten’ wint de meisjestuinbouwschool ‘Huis te Lande’ 
een eerste prijs met vijf tafelperen van vijf soorten en een tweede prijs met tien 
stoofperen van drie soorten.
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J.A.F. Klok van de ‘Copalineverffabriek Klok & Co’ krijgt alsnog van de Raad 
van State toestemming een olie- en lakstokerij op te richten aan de Geestbrugkade. 
B&W hadden eerder geweigerd een vergunning af te geven. Wel zal hij moeten 
zorgen voor goede ‘opzuiging en condensering’ van de dampen, zodat er geen 
stankoverlast zal optreden.
In de rechtszaak van de gebroeders Van Leeuwen bij de Hoge Raad concludeert 
de advocaat-generaal tot verwerping. De Hoge Raad overweegt op 30 juni onder 
meer dat onder volle melk is te verstaan: melk, waaraan niets is onttrokken, maar 
ook niets is toegevoegd en verwerpt het beroep. De broers gaan dus voor zes dagen 
het gevang in.

Juli 1913
Deze maand viert J.J. Vernieuwe, rustend pastoor van de H. Petrusparochie 
in Leiden en nu wonend in de Heerenstraat 113 in Rijswijk, zijn gouden 
priesterjubileum.
Onze plaatsgenoot, de bekende schilder en graficus Jan Boon ontvangt een 
zilveren medaille van de gemeente Arnhem ter gelegenheid van de ‘Vierjaarlijkse 
Schilderijententoonstelling’ aldaar.
Directeur A.M. de Regt bericht dat de grote vakantie van zijn ‘Instituut De Regt’ 
(Internaat Haagweg 17, externaat Oranjelaan 18 en 26) dit jaar duurt van 14 juli 
tot 2 september.
Er zijn drie vacatures in de gemeenteraad. De uitslag van de verkiezingen is: J.A.J. 
Pernot (r.-k.) 337, C. Consemulder (r.-k.) 227, J.P. Leeuwenburg (CH) 330, A. 
Labouchere (VL) 411, J. van Eyk (VL) 397, J.H.A. Schaper (SDAP) 143. Gekozen 
zijn de vrijzinnig-liberalen: Labouchere en Van Eyk. Herstemming tussen Pernot 
en Leeuwenburg.
In een gecombineerde vergadering van de rechtse (kerkelijke) kiesverenigingen is 
vervolgens besloten dat Leeuwenburg zich als kandidaat zal terugtrekken. Bij de 
herstemming wordt nu automatisch - er is maar één kandidaat - J.A.J. Pernot (r.-k.) 
gekozen met 305 stemmen.

Augustus 1913
In Rijswijk is komen wonen de heer J. van Gaalen, die geboren is op 7 maart 1817. 
Hij is dus 96 jaar oud en daarmee meteen de oudste inwoner.
Ds. J.A. Visscher uit Rijswijk spreekt op de vierde ‘Zomerconferentie’ in Lunteren 
over ‘Landkolonisatie en Inwendige Zending’. Dat is niet zo verrassend want 
Joannes Antonie is secretaris en grote animator van deze organisatie, die zich 
vooral inzet voor de armen in de veengebieden in Friesland. 
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‘Ik wensch meer dan alleen het stembiljet voor de vrouw. Ik wil verder gaan en 
zou een vrouw het bestuur van het land willen toevertrouwen, niet alleen in ons 
land maar in alle landen der wereld, tenminste drie portefeuilles voor de vrouw: 
Financiën, Oorlog en Handel en Nijverheid. De mannen moeten zoo eerlijk zijn om 
te bekennen dat zij niet kunnen regeeren.’ Met deze uitspraak in het Maandblad der 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht haalt mevr. M. van Leeuwen de landelijke pers. 
Op 16 augustus overlijdt de directeur van ‘De Zwitsersche’, Albrecht van der 
Schalk.
In de dagbladen verschijnen advertenties waarin door een kartel van vijftien 
fabrikanten van margarine wordt aangekondigd dat per 1 september de prijs van 
margarine vanwege de duurdere grondstoffen met twee cent per halve kilo wordt 
verhoogd. Ook de ‘N.V. Nieuwe Margarinefabrieken’ (aan de Geestbrugkade) doet 
mee. 
Het agentschap voor Het Volk in Rijswijk is ten huize van de ijzerwerker/steenzetter 
P. de Rover, Tulpstraat 16.
Eind van deze maand, 31 augustus is Koninginnedag, zijn de Onafhankelijksfeesten 
1813-1913 begonnen.

September 1913
De Onafhankelijksfeesten worden voortgezet. Op maandagmorgen 1 september 
hebben de kinderen zich opgesteld in Laan Hofrust. Voorafgegaan door een 
muziekkorps lopen ze naar het Raadhuis. Daar worden ze toegesproken door 
de burgemeester en er worden vaderlandse liederen gezongen. Daarna gaat de 
stoet naar de Naald waar een feestterrein is ingericht. Om één uur begint in de 
Heerenstraat de ringrijderij met bespanningen, ruiters op gezadelde en ongezadelde 
paarden en al dan niet versierde fietsen. Op het land tegenover Kuys-Witsenburg 
is er die middag ook een vliegerwedstrijd. Op dinsdagavond wordt een serenade 
aan het gemeentebestuur gebracht door een koor van meer dan twee honderd 
mannen en vrouwen onder leiding van dirigent A. Giesen en georganiseerd door 
‘Het Vaderland Getrouw’. De stoet wordt gegroepeerd in de Oranjelaan en loopt 
dan voorafgegaan door de Jagerskapel via de Heerenweg en de Heerenstraat naar 
het Raadhuis. Daar staat de volledige gemeenteraad opgesteld en verder de pastoor, 
de predikanten van de Nederlands-hervormde en de gereformeerde kerk en enige 
hoofdambtenaren. De feestelijkheden worden besloten met een groots vuurwerk 
op het ‘VUC-sportterrein’ (ongeveer waar nu de Willemstraat is). 
B&W van Rijswijk krijgen gelijk van de Raad van State dat ze aan J.H.H. de Mol 
een vergunning geweigerd hebben voor het starten in de bebouwde kom van een 
zouterij van verse huiden. 
Volgens een advertentie in Het Centrum is ‘Turog Best Bruin Brood’ in Rijswijk 
alleen maar verkrijgbaar bij bakker A. Ouwehand in de Schoolstraat.
J.H.A. Schaper, Tweede Kamerlid voor de SDAP, ontkent in alle toonaarden dat 
hij bij de opening van het Vredespaleis - ‘dit vredesgehuichel en volksbedrog der 
bourgeoisie’ - aanwezig is geweest. Wel heeft hij samen met zijn vrouw een dag 
na de officiële opening het Vredespaleis en de tuin bezocht en daar op het terras 
een kopje thee gedronken.
In Velp overlijdt ds. F.P.L.C. van Lingen op 81-jarige leeftijd. Jarenlang was hij 
als docent en tot 1909 als rector verbonden aan de ‘Theologische School’ aan de 
Haagweg.
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Op zaterdag 27 september verschijnt het eerste nummer van de Rijswijksche 
Courant. De uitgever is Wilh. A. Hes jr. uit de Stadhouderstraat.
De Rijswijkse gemeenteveldwachter K. Duindam slaagt voor het politiediploma 
met aantekening.
B&W verlenen vergunning aan de ‘Bouw Mij. Nieuw-Rijswijk’ voor het bouwen 
van zeven villa’s en zes herenhuizen aan de Oranjelaan en de Wilhelminalaan.
Dr. P.J.F. Vermeulen blijkt een beroerte te hebben gehad. Hij overlijdt aan de 
gevolgen daarvan op donderdag 9 oktober. Vermeulen is een belangrijk man in 
de politiek. Van 1880 tot 1901 is hij lid van de Tweede Kamer, daarna lid van 
de Eerste Kamer. Hij is ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, heeft de 
versierselen van de pauselijke 
onderscheiding van Gregorius de 
Grote en is officier in de orde van 
Medjidie van Turkije. 
In de voetbalcompetitie spelen 
in het seizoen 1913-1914 twee 
Rijswijkse clubs in de Westelijke 
Tweede Klasse: VUC en RVC. De 
derde Rijswijkse voetbalclub RFC 
speelt in de Westelijke Reserve 
Tweede klasse.

Oktober 1913
In de nacht van 30 september 
op 1 oktober om middernacht 
is de gemeente Delft begonnen 
met het graven van een sleuf in 
de Haagweg (nu Delftweg) ter 
hoogte van de machinefabriek 
‘Reineveld’ voor de aanleg van 
een elektriciteitskabel. ’s Morgens 
vroeg sommeert burgemeester 
Zubli van Rijswijk de werklieden 

 Ds. F.P.L.C. van Lingen

Dr. P.J.F. Vermeulen
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ogenblikkelijk te stoppen met het graven en de weg in oorspronkelijke staat terug 
te brengen. Intussen is er al over 50 meter een sleuf gegraven. De werklieden 
weigeren. Pas als Rijswijkse politieagenten in de sleuf gaan staan, stoppen zij. De 
directeur van de ‘Delftse Electriciteitscentrale’, L.P.G. van Loenen Martinet, wordt 
door Rijswijkse agenten geverbaliseerd wegens graven zonder vergunning. Hij zal 
overigens in december door de rechtbank vrijgesproken worden. De Haagweg ligt 
nu open en wordt dag en nacht bewaakt door Rijswijkse agenten. Deze kwestie 
zal de komende maanden blijven spelen. De kern van het conflict is de onderlinge 
concurrentie. Het Rijswijkse elektriciteitsbedrijf produceert geen eigen stroom. Het 
ontvangt de stroom van de ‘Meelfabriek Koechlin’ in Voorburg. Wat dit bedrijf te 
veel produceert, neemt Rijswijk af. Deze stroom is echter ‘éénfase wisselstroom’, 
welke minder geschikt is voor grote bedrijven. Delft daarentegen produceert eigen 
stroom en wel ‘driefasen wisselstroom’. Daarnaast zijn de tarieven van Delft veel 
lager. Bewoners en bedrijven aan de Haagweg (nu Delftweg) willen Delftse stroom. 
Daarvoor moet een kabel worden gelegd. Rijswijk geeft hiervoor echter geen 
toestemming. De zaak escaleert als Rijswijk aan de andere kant van de Delftweg, 
bij de Hoornbrug, zijn eigen kabel begint aan te leggen. Delft spant dan een kort 
geding aan. Uiteindelijk zal Rijswijk deze zaak (grotendeels) verliezen, want de 
rechter beslist in december dat Rijswijk binnen twee dagen zijn kabel uit de grond 
moet halen en de weg in oorspronkelijke staat moet herstellen. 
Op zaterdag 4 oktober om 15.45 uur stijgt de Belgische vliegenier Jan Olieslagers 
voor een paar duizend toeschouwers op voor een vliegdemonstratie. Hij maakt 
enkele vluchten van ongeveer een kwartier, waarna hij landt. Bij de tweede 
vlucht gaat hij tot wel 1500 meter hoog. Van burgemeester Zubli en Henri ter 
Hall, voorzitter van het organiserende comité, krijgt hij een krans overhandigd. 
Onder de toeschouwers zijn de minister van Buitenlandse Zaken jhr. Loudon, hoge 
legerautoriteiten en de Belgische en Franse gezant. Iedereen is verrukt van een 
prachtige vol plané (glijvlucht) vanaf 1250 meter. 

Op 8 oktober is bij de Hoornbrug het lijk uit het water gehaald van een onbekende 
man. Later wordt het geïdentificeerd als dat van de 43-jarige E.M. de V., 
broodbezorger uit Rotterdam.

Jan Olieslagers
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Op 12 oktober begint het hockey-
seizoen voor heren met een grote 
Bondsdag in Den Haag. ‘Rijswijk’ 
speelt dit seizoen in de Tweede 
Klasse. Het damesteam van Rijs-
wijk wordt toegelaten tot de ‘Da-
mes Hockey Bond’ en speelt ook in 
de Tweede Klasse.
Op maandag 13 oktober wordt 
dr. Vermeulen begraven. De 
uitvaartmissen zijn in Rijswijk, 
maar de begrafenis is op het r.-k. 
kerkhof in Den Haag. Naast vele 
hoogwaardigheidsbekleders zijn bij 
de plechtigheden namens Rijswijk 
burgemeester Zubli, wethouder Van 
der Klugt en het gemeenteraadslid 
Pernot aanwezig.
Op de veiling van 13-15 oktober bij 
J. Schulman van de collectie ‘Le 
Maistre’ heeft een gouden penning 
van de Vrede van Rijswijk ƒ 340 opgebracht. Andere opbrengsten zijn: een zilveren 
penning van de Vrede van Rijswijk ƒ 42 en nog een gouden penning van de Vrede 
van Rijswijk ƒ 220.
Op 16 oktober overlijdt in zijn villa ‘Huize Westhof’ op 71-jarige leeftijd François 
Reinier Jacobus Albers, zoon van de oprichter van de bekende kunstboterfabriek 
in Grave, welke later is omgezet in ‘N.V. Albers Creamery’. Albers was regent van 
het krankzinnigeninstituut in Dordrecht, president-commissaris van het dagblad De 
Tijd en ridder in de Leopoldsorde. 

De lening van de Gemeente Rijswijk à ƒ 10.000 is door de Nationale Bank 
overgenomen. De lening tegen een rente van ten hoogste 4,5 % dient voor de 
aankoop van grond, de uitbreiding van het sterkstroomkabelnet en de aanleg van 
een begraafplaats.
Tot onderwijzer in de vakken fruit- en groenteteelt aan de Meisjes-tuinbouwschool 
wordt J. Slager uit Wassenaar benoemd. 
Op het gemeentehuis komt een gelukkige vader zijn achttiende kind aangeven.
Tijdens veldoefeningen in Rijswijk van het vijftiende Regiment Infanterie wil 
korporaal Klinge in de Regentesselaan over het prikkeldraad springen. Hij blijft 
echter met zijn geweer haken en valt buitengewoon ongelukkig in zijn eigen 
bajonet. Daarbij heeft hij zich ernstig in de onderbuik verwond. Dokter Rademaker 
heeft eerste hulp geboden, waarna de gewonde per brancard naar Delft is vervoerd.
Bij de verkiezing van drie gemachtigden in het kiescollege van de ‘Nederlandsch-
Hervormde Gemeente’ zijn gekozen: J. Rijlaarsdam met 112 stemmen, J. van 
der Most met 109 stemmen en A.W. Kamp ook met 112 stemmen. Alle drie zijn 
‘modern’ en vrijzinnig. De orthodoxen hebben zich van stemming onthouden. 
Daardoor verdwijnt één van hen, D. van der Spiegel, uit het kiescollege.
In de ledenvergadering van 22 oktober van ‘Het Groene Kruis’ wordt gepleit voor 
het stichten van een openbaar badhuis. Het bestuur zal zich daarover buigen.

F.R.J. Albers
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Op zondag 26 oktober spelen de heren-hockeyers thuis tegen Bloemendaal. Ze 
verliezen met niet minder dan 11-0. De verklaring is dat de Rijswijkers het grootste 
deel van de wedstrijd met tien man moesten spelen.
 
November 1913
Per 1 november is B.M. de Raad, klerk op het Rijswijkse postkantoor, overgeplaatst 
naar Hilversum. De heer De Raad, ‘die dienstijver, plicht en nauwgezetheid paart 
aan hulpvaardigheid en vriendelijke bejegening’ zal zeer worden gemist. 
De directeur van de openbare school W.H. Visser en ds. P.L.L. Post vragen aan de 
gemeenteraad een gemeentelijke bewaarschool te stichten. 
De heren Keuchlin, Kamp en Lammers vragen om een lokaal in de openbare 
school te mogen gebruiken, want zij willen een gymnastiekvereniging -ook met 
een afdeling voor dames- oprichten. Dat is voor P.v.H. aanleiding het volgende in 
de Rijswijksche Courant van 8 november te schrijven: ‘Maar nu nog wat. (…) Ze 
willen hier nu al een dames-gymnastiekvereeniging oprichten ook! En een badhuis! 
Wat blieft U? Wie durft er nu nog te zeggen dat we niet met onzen tijd meegaan?’
Per 8 november heeft J. van Reeven, geboren in 1844, ontslag gevraagd als organist 
bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Ruim 35 jaar geleden is hij gekozen uit 14 
sollicitanten om de toenmalige organist Keuskamp op te volgen.
Op zaterdag 22 november tussen vijf uur en half zes rijdt de negentienjarige, 
enige zoon van de Delftse winkelier A. Vollaars op zijn fiets van Den Haag naar 
huis. Vlakbij de Hoornbrug wordt hij aangereden door een auto die richting Den 
Haag gaat. Door de schok komt de jongeman op de tramrails terecht waar juist de 
stoomtram Den Haag-Delft passeert. Hij komt onder de tram en wordt vreselijk 
verminkt. Het stoffelijk overschot is naar het politiebureau in Rijswijk gebracht. 
De auto rijdt in volle vaart naar Den Haag door. ‘Het nummer der auto is echter 
bekend,’ meldt het Algemeen Handelsblad van 24 november.
Als opvolger van wijlen A.M. van der Schalk is tot directeur van de Zwitsersche 
benoemd J.H. Ruijgrok uit Den Helder.
De gemeente heeft het gebruik van het water van de pomp bij de Oude Kerk om 
gezondheidsredenen verboden. Maar er zijn nu veel klachten dat het water van de 
Voorburgse Waterleiding er niet smakelijk uitziet.

Onafhankelijkheidsfeesten. De praalwagen van de brandstoffenhandel Cor Gordijn
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De kinderen in de hoogste klassen krijgen een foto ter herinnering aan de 
Onafhankelijkheidsfeesten.
In de bovenzaal van hotel Kuys-Witsenburg heeft de ’Bond van R.-K. 
Gemeenteraadsleden’ vergaderd. Uit Rijswijk is alleen het raadslid S.J. van 
Steekelenburg aanwezig (en pastoor B. Mohr).

December 1913
Op de Haagweg is door de stoomtram Delft-Den Haag de veertigjarige G. Visser 
uit Vlaardingen gedood. Naar aanleiding van deze, de zoveelste stoomtramdode, 
vraagt de Rijswijksche Courant suggesties aan de lezers om de situatie te 
verbeteren. Er komen vele ideeën en ideetjes binnen, maar bijna allemaal met 
de opmerking erbij dat er door auto’s en motoren veel te hard wordt gereden. 
Daardoor ontstaan op de Haagweg gevaarlijke situaties. De gemeente moet beter 
gaan controleren. Er staan bij de Hoornbrug en de Broeksloot niet voor niets grote 
borden met daarop de maximaal toegestane snelheid: 15 km.
De loswerkman A.M.J. van Kuijk uit Rotterdam en zijn broer M.J.J. van Kuijk 
krijgen een gevangenisstraf van respectievelijk twee en anderhalf jaar opgelegd 
voor diefstal en heling. Tijdens de vliegdemonstraties van Olieslagers in Rijswijk 
heeft A. een gouden horloge met ketting gerold en M. heeft hem daarbij geholpen. 
Geëist waren respectievelijk drie en anderhalf jaar.
Door het omvallen van een brandend petroleumstel vatten de kleren van het 
tweejarig dochtertje van J. v.d. V. uit de Leliestraat vlam. Het kind overlijdt aan 
de brandwonden.
Dr. K. Dijk, gereformeerd predikant in Rijswijk, is beroepen naar Rotterdam in de 
vacature-Veder. Bij de verkiezing door de Rotterdamse manslidmaten krijgt hij 376 
van de 589 stemmen. Desondanks (?) bedankt hij en blijft in Rijswijk.
Op 11 december is bij Koninklijk Besluit een ‘Armenraad’ ingesteld voor Delft, 
Hof van Delft, Vrijenban en een deel van Rijswijk, namelijk Sion en het gebied aan 
de Delftse kant van een rechte lijn van Het Bonte Huis tot de Postenkade.
Als reactie op de aanvraag voor een gemeentelijke bewaarschool vormt zich 
een comité van orthodoxen onder leiding van Pieter van Vliet met het doel een 
christelijke bewaarschool te starten. W. Heukels, hoofd van de Prins Mauritsschool, 
die graag wil meewerken, zegt dat er echter geen plaats is voor moderne 
opvattingen en dat alleen zij die Christus belijden ‘volgens onze opvatting’ 
hun kinderen naar deze school kunnen zenden. Een poging van ds. Post om de 
vrijzinnigen en orthodoxen met elkaar te verzoenen, wordt geweigerd.
L.J. van Dijk wordt diaken van de Nederlandsch-Hervormde Gemeente.
Tot verbijstering van velen is de heer Datema, na verhoor door burgemeester Zubli, 
gearresteerd en naar het Huis van Bewaring in Den Haag overgebracht. Hij is een 
zeer bekend en geacht bestuurslid van de ‘Christelijk Historische Kiesvereniging’. 
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen had hij in die hoedanigheid zich sterk 
verzet tegen een katholieke kandidaat namens de kerkelijken (zie onder juli). 
Datema is zendeling geweest en woonde al een aantal jaren in Rijswijk. Hij bewoog 
zich veel op filantropisch gebied. Het misdrijf dat hem ten laste wordt gelegd, is dat 
hij van een aantal rijke mensen geld kreeg voor goede doelen, maar dat hij dat in 
eigen zak heeft gestoken. Vrienden en kennissen hadden zich al dikwijls afgevraagd 
waarvan hij bestond. ‘De heer D. is een goede vijftiger en van zeer nette en hoogst 
achtbare familie’, weet het Algemeen Handelsblad van 16 december te melden. In 
1914 verhuist G.P. Datema met zijn gezin naar Den Haag.
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Jaaroverzicht Gemeente Rijswijk 2012
Wilberd Gijzel

Januari

Sportprijzen 2011
Het is gezellig druk in de ‘Sir Winston Music and Entertainment Club’ waar 
de Rijswijkse Sportprijzen voor 2011 worden uitgereikt. De jury, bestaande uit 
wethouder van sport en voorzitter Dick Jense, Manuel van Aacken (eigenaar Fit 
Life Health Club) en René Marquard (presentator RTV Rijswijk), mag deze avond 
de sportprijzen uitreiken. 

Rijswijkse Sportprijs Individueel 2011  Jesse Koymans, (Zuid-Hollands en 
 Nederlands kampioen 2011, boksen 
 gewichtsklasse tot 60 kg)
Rijswijkse Sportprijs Team 2011  Lokomotief Rijswijk MU-20 
 (meidenbasketbalteam, 
 Nederlands kampioen eredivisie)
Rijswijkse Sportprijs Individueel Jeugd 2011  Tony Jas (drievoudig Nederlands 
 kampioen thaiboksen)
Rijswijkse Sportprijs Team Jeugd 2011 BC Randstad jeugdteam 6 (badminton)
Publieksprijs Individueel  Tony Jas
Publieksprijs Team BC Randstad Dames 1 (badminton) 

Alle sportwinnaars bijeen



l199l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l   Jaaroverzicht G

em
eente R

ijsw
ijk 2012

Aanvaring pontje ‘Keereweer’
Heel Rijswijk schrikt op 31 januari van een botsing tussen het pontje Keereweer 
en een binnenvaartschip. Bij de botsing raken twee passagiers van het pontje te 
water. Gelukkig worden zij snel uit het water gehaald. 
De politie (KLPD) stelt een onderzoek naar de botsing is in. Het college besluit 
het pontje niet te laten varen tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Het 
in juni verschenen rapport van de onderzoeksraad concludeert dat de gemeente en 
exploitant (sinds 1 januari 2012 is dat AH Vrij, die de pont bemant met DSW-ers) 
de veiligheidsrisico’s van de exploitatie van de veerpont onvoldoende in kaart 
zouden hebben gebracht. De exploitant zou zich niet hebben gehouden aan de 
aanbestedingseisen.
De gemeente wacht ook het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog af, zodat 
zij de resultaten van beide instanties kunnen betrekken bij het door de gemeente te 
nemen besluit over de toekomst van de veerdienst. Doch het pontje komt niet terug 
in de vaart. Op 6 november besluit de gemeenteraad voor het definitief opheffen 
van de veerdienst over de Vliet.

Februari

Een schoner Rijswijk dankzij het zwerfafval-plusproject
De afgelopen twee jaar heeft de gemeente zwerfafval intensief aangepakt. Het 
zwerfafval-plusproject omvat een reeks maatregelen om structureel te werken 
aan een schoon Rijswijk: een andere reinigingsaanpak, de uitreiking van de 
‘ZwerfAfvalPakker’ (ZAP)-speldjes, de grijperactie en niet te vergeten de ‘Week 
van Nederland Schoon’. Misschien heeft u één of meerdere van deze activiteiten 
gezien of heeft u er zelf aan deelgenomen. De ene maatregel is meer zichtbaar dan 
de andere, maar allemaal hebben ze hetzelfde doel: een schoner Rijswijk.

Held Hacim Abdurahman krijgt bronzen legpenning uitgereikt
De Delftse Hacim Abdurahman (15) ontvangt uit handen van burgemeester Ineke 
van der Wel de bronzen legpenning van de ‘Stichting Carnegie Heldenfonds’, 
vanwege zijn heldendaad in 2011. Toen de 76-jarige mevrouw Van der Lugt met 
haar scootmobiel te water raakte in een sloot bij de Prinses Beatrixlaan, twijfelde 
Hacim geen seconde, sprong haar achterna en bracht haar in veiligheid.

De held met burgemeester Van der Wel
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Vernieuwde website en nieuw telefoonnummer: 14 070
In 2011 is de hele gemeentelijk website www.rijswijk.nl vernieuwd waardoor 
deze sinds 14 februari voldoet aan alle webrichtlijnen voor overheidswebsites, 
zoals leesbaarheid, toegankelijkheid en technische kwaliteit. Slechts twaalf andere 
gemeenten hebben dit hoogst haalbare keurmerk behaald. 
Vanaf 1 februari kan men de gemeente bellen via het nieuwe telefoonnummer 
14 070, en contact krijgen met één van de medewerkers uit het ‘Klant Contact 
Center’ (KCC). Deze helpt de klant zoveel mogelijk meteen, zodat mensen sneller 
antwoord krijgen.

Zesde nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie
Wethouder Jos Bolte (onder andere ‘Cultureel Erfgoed’) reikt op 6 februari op 
het stadhuis de zesde Nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie uit aan Hans 
van Rossum, voorzitter van de Historische Vereniging Rijswijk. Na de uitreiking 
wordt een korte lezing gegeven over de opgraving aan de Citerstraat, waar 
archeologen de restanten hebben gevonden van een versterkte woonplaats uit de 
late Middeleeuwen.

Maart

Nieuw bouwplan voor ERL-locatie krijgt vaart
‘Hoe eerder we van het oude gebouw af zijn, hoe liever,’ verwoordt wethouder 
René van Hemert de reacties in de gemeenteraad op dinsdag 20 maart. Aangezien 
de raad geen zienswijzen ontving op het ontwerpbestemmingsplan voor het 
terrein van het voormalige ‘Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam’ (ERL) aan de 
Schoolstraat, kan de bestemmingsplanprocedure snel worden afgerond. 

Rijswijks verkeersbord verovert Nederland
De combinatie van een woonerf- en snelheidsbord dat in de Rijswijkse wijk 
Leeuwendaal hangt, krijgt een landelijk vervolg. Dat heeft minister Melanie 
Schultz van Haegen (‘Infrastructuur en Milieu’) toegezegd in een Kamerdebat 
over verkeersveiligheid. Het nieuwe bord geeft aan dat automobilisten maximaal 
15 kilometer per uur mogen rijden op een woonerf. 
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April

Gemeenten grijpen in bij Avalex
De zes gemeenten die samen het bestuur van afvalinzamelingbedrijf ‘Avalex’ 
vormen, grijpen in om Avalex financieel weer onder controle te brengen. De 
gemeenten treffen maatregelen die de beheersing en sturing van Avalex moeten 
verbeteren, waardoor een beter evenwicht ontstaat in de rollen van de directie, 
het ‘MT’ (management team) van Avalex, het dagelijks bestuur en het algemeen 
bestuur. Ook heeft Avalex opdracht gekregen een plan van aanpak op te stellen om 
te zorgen dat de organisatie zo spoedig mogelijk weer op orde is.

Rijswijk opnieuw in de top-50 economische toplocaties in Nederland
Ook dit jaar is door Elsevier en ‘Bureau Louter’ onderzoek gedaan naar toplocaties 
in Nederland. Rijswijk eindigt met een rapportcijfer 7,27 op de 40e plek en is 
hiermee de enige gemeente in de regio Haaglanden die in de top-50 staat. De 
sterkste economische gemeente is ook dit jaar Den Bosch, gevolgd door Zwolle 
en Eindhoven.

Aanpak balkons Oud-Rijswijk
De gemeente constateert dat de staat van onderhoud van meerdere balkons in de 
buurten Cromvliet, Leeuwendaal, Oud-Rijswijk, Bomenbuurt en Pasgeld zeer 
slecht is. Dit kan op termijn een gevaar vormen voor de gebruiker(s) van zo’n 
balkon. De gemeente wil onveilige situaties graag voorkomen en gaat daarom 
de huiseigenaren en ‘Verenigingen van Eigenaren’ (VvE’s) actief stimuleren het 
noodzakelijke onderhoud aan hun balkons op te pakken. 

Schapen in Rijswijk
Vanaf maandag 16 april kan men drie weken lang een herder met zijn schapen 
tegenkomen in de recreatiegebieden Elsenburgerbos, Wilhelminapark of Hoek-
polder. Ook rond het Oude Zwethpad in Sion gaan de schapen de groenstroken 
begrazen. De schaapskudde wordt in Rijswijk op proef ingezet om graslanden 
te begrazen die moeilijk bereikbaar zijn met maaimachines. Op de plekken waar 
de schapen grazen, komt de berenklauw veelvuldig voor. Voor de mens is dit een 
vervelend onkruid dat bij aanraking zelfs brandwonden kan veroorzaken. Voor 
schapen is het echter een lekkernij.

Wethouder Dick Jense als herder
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Minister Spies op bezoek vanwege succesvolle WOZ-bezwarenprocedure
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mevrouw 
Liesbeth Spies, bezoekt maandag 2 april de gemeente. Tijdens het bezoek 
informeert de gemeente de minister over de succesvolle methode bij het behandelen 
van WOZ-bezwaren van inwoners.

Lintjesregen 2012
Zes inwoners van Rijswijk ontvangen op vrijdag 27 april 2012 een Koninklijke 
Onderscheiding uit handen van burgemeester Ineke van der Wel-Markerink. 

Mei

Drie slechtvalkkuikens in Rijswijk
Dit jaar zijn er in de toren van het oude stadhuis wederom jonge slechtvalken uit 
het ei gekomen. Vorig jaar hadden we twee jongen en dit jaar zelfs drie. Omdat de 
vogels geringd worden, ontvangen we regelmatig meldingen over de jongen van 
vorig jaar.

De burgemeester wordt geflankeerd door van links naar rechts: de heer Nederpelt (Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau), mevrouw Van den Berg, de heer Tent, mevrouw Bernasco-Kraak, de heer 
Danckaarts, mevrouw Manders-van den Broek (allen Lid in de Orde van Oranje Nassau)
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Dodenherdenking 4 mei Rijswijk is veranderd 
Op 4 mei herdenkt Nederland alle oorlogsslachtoffers. In Rijswijk gebeurt dit 
traditioneel op drie locaties: op begraafplaats Oud-Rijswijk aan de Sir Winston 
Churchilllaan, bij het monument voor de gefusilleerden aan ‘t Haantje en in de Oude 
Kerk, met aansluitend de herdenking bij het officiële algemene oorlogsmonument 
voor de gevallenen in Park Hofrust. 
De eerste twee herdenkingen trekken al jaren weinig publiek. Samen met 
betrokkenen en nabestaanden, waaronder veteranen, een lid van de Historische 
Vereniging, een bewoner van ‘t Haantje en een aantal burgers dat spontaan ideeën 
heeft aangeleverd, is gekeken naar andere mogelijkheden voor de herdenkingen. 
De volgende suggesties komen naar voren:

1 De herdenkingen op 4 mei worden gecentraliseerd en een aantal wijzigingen 
in het programma doorgevoerd. De herdenking bij het Monument voor de 
Gevallenen in Park Hofrust met de voorafgaande bijeenkomst in de Oude 
Kerk blijft gehandhaafd;

2 Monument Ypenburg op de Begraafplaats Oud-Rijswijk wordt geadopteerd 
door een school, sport- of culturele vereniging om er in dat kader een aparte 
herdenking voor te organiseren. De herdenking bij dit monument wordt 
daarom in 2012 voor de laatste keer op 4 mei georganiseerd;

3 De herdenking op 4 mei bij het Monument aan het Haantje wordt verplaatst 
naar 7 oktober (de datum dat de slachtoffers gefusilleerd zijn) en in de 
toekomst gecombineerd met het project ‘Adopteer een Monument’. Gedacht 
wordt aan adoptie door een school in de toekomstige wijk RijswijkBuiten, 
waardoor de herdenking een blijvende plek krijgt in de historie van de nieuwe 
wijk.

Sociale Zaken Rijswijk is de beste
De gemeente heeft als beste van de 48 deelnemende gemeenten gescoord 
in de ‘benchmark WWB’ (Wet Werk en Bijstand) 2011 van SGBO/BMC in 
samenwerking met ‘Stimulansz’ en ‘Divosa’. Dit onderzoek analyseert hoe 
gemeenten presteren op een aantal onderdelen van de WWB. Rijswijk blinkt uit 
in een efficiënte bedrijfsvoering, met name korte doorlooptijden van aanvragen 
en snelle terugvordering van teveel betaalde uitkeringen. Tegen het landelijke 
beeld in wist Rijswijk in 2011 een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te 
realiseren. Dit vertaalde zich in een positief budgetresultaat op het inkomensdeel, 
dit is het budget dat gemeentes van het Rijk ontvangen voor het betalen van de 
uitkeringen.

B&W stelt jaarstukken 2011 vast
De jaarstukken geven zowel een beleidsmatig als financieel beeld van 2011.
Het netto rekeningresultaat over 2011 levert een negatief saldo op van € 2.792.539. 
Het overschot op de afvalstoffenheffing van € 594.249 mag niet gebruikt worden 
voor de algemene middelen en is daarom gestort in de ‘bestemmingsreserve 
afvalstoffenheffing’. Hierdoor komt het uiteindelijke rekeningresultaat uit op 
een tekort van € 3.386.788. Dit resultaat wordt gedekt uit de daarvoor door de 
gemeente Rijswijk gevormde reserves.
Het negatieve resultaat is voornamelijk te wijten aan de terugbetaling van eerder 
ontvangen bouwleges van AM-Vastgoed voor de oude stadhuislocatie, vanwege 
het intrekken van het bouwplan. Dit kostte de gemeente Rijswijk twee miljoen 
euro. Verder had de gemeente hogere kosten aan bijstandsuitkeringen en lagere 
inkomsten uit bouwleges.
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MIRT Verkenning Haaglanden: ‘inprikkerplan’ slecht voor Rijswijks leefklimaat
Rijk, Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden hebben een akkoord 
bereikt over investeringen om de bereikbaarheid van de regio in de toekomst 
te verbeteren. In de ‘MIRT Verkenning Haaglanden’ kiezen Rijk, Provincie en 
Stadsgewest voor het spreiden van het in- en uitgaande verkeer in de Haagse regio 
over verscheidene ‘inprikkers’, verbindingswegen tussen Rijksweg A4 en Den 
Haag. Eén van deze inprikkers is de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Om ervoor te 
zorgen dat deze als volwaardige inprikker gaat functioneren, dienen de kruisingen 
met de Admiraal Helfrichsingel en Sir Winston Churchilllaan ongelijkvloers 
gemaakt te worden door middel van een open tunnelbak.
De gemeente gaat echter niet akkoord met deze plannen voor Rijswijk en heeft zelf 
een studie verricht naar ontwerpvarianten die wel rekening houden met een goede 
inpassing van de zware verkeersstroom door ons stedelijk gebied. De voorlopige 
voorkeur gaat uit naar de aanleg van een tunnel van de Admiraal Helfrichsingel tot 
en met de Prinses Irenelaan. De gemeente zal officieel reageren met een zienswijze 
op de ontwerprijksstructuurvisie. 

Gemeente en bedrijfsleven werken samen aan verkeersveiligheid Hoornwijck
De gemeente en de ‘Belangenvereniging Bedrijven’ (BBR) hebben samen 
de verkeerssituatie op de Laan van Zuid Hoorn onder de loep genomen, naar 
aanleiding van een tragisch verkeersongeluk bij het bedrijfsverzamelcomplex 
‘Hof van Hoornwijck’. De op zich verkeerstechnisch veilige inrichting van deze 
laan kan op punten worden verbeterd. De BBR reikte de gemeente verbeterpunten 
aan voor de verkeerssituatie bij Hof van Hoornwijck.

Rijswijk neemt afscheid van Ineke van der Wel
Met een extra en bijzondere raadsvergadering en aansluitend een receptie neemt 
de gemeente Rijswijk op donderdag 31 mei 2012 afscheid van de bevlogen en 
betrokken burgemeester Ineke van der Wel-Markerink. Op 9 februari had de 
gemeenteraad in meerderheid besloten een negatieve aanbeveling te doen over de 
herbenoeming van de burgemeester. Uiteindelijk kiest zij er zelf voor af te zien 
van een derde termijn.
Gerritdina Willemina (Ineke) van der Wel-Markerink begon in juni 2000 in 
Rijswijk aan een nieuwe uitdaging in haar werkzame leven. Daarvoor was ze van 
1989 tot 2000 burgemeester van de gemeente Warmond (nu Teylingen) en vanaf 
1982 wethouder in de gemeente Goor (nu Hof van Twente). Ineke van der Wel 
(getrouwd en moeder van twee dochters) was de eerste PvdA-burgemeester van 
Rijswijk en de tweede vrouw op deze post (na Riet Daamen van 1982-1986).
Vrijwel direct na haar aantreden zette zij zich neer als een burgemeester met vooral 
oog voor de ander. In een tijd van toenemend individualisme wees zij mensen 
zowel op het belang van samenwerking als op dat van verbinding. Het werd 
tijdens haar twaalfjarig burgemeesterschap de leidende draad in haar handelen. 
In haar periode als burgemeester was Ineke van der Wel zeer betrokken bij het 
vrijwilligerswerk en het verenigingsleven, zowel in de gemeenten waar zij werkte 
als daarbuiten.
Op donderdag 13 september ontvangt de oud-burgemeester uit handen van de 
Commissaris van de Koningin, Jan Franssen, een Koninklijke Onderscheiding. 
Mevrouw Van der Wel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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Juni

Herman Klitsie waarnemend burgemeester Rijswijk
De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt de heer 
H.W.M. Klitsie tot waarnemend burgemeester van de gemeente Rijswijk. Herman 
Klitsie is 63 jaar en lid van de PvdA. Hij heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. 
In de gemeente Hellevoetsluis was hij raadslid, wethouder en locoburgemeester, 
en waarnemend burgemeester. Hij was van 1982 tot 1992 burgemeester van 
Woensdrecht en van december 2001 tot januari 2011 burgemeester van Oss. 
De commissaris heeft Klitsie gevraagd allereerst een analyse te maken van de 
verhoudingen in Rijswijk en aan te geven welke maatregelen noodzakelijk zijn 
om te komen tot een normalisering van de politiek-bestuurlijke verhoudingen in 
Rijswijk.

Juli

Rijswijk in top-30 ‘Beste gemeente van Nederland’ 
Rijswijk behoort tot de top-30 van ‘Beste gemeente van Nederland’. In het jaarlijkse 
onderzoek van weekblad Elsevier en onderzoeksbureau ‘Louter’ eindigt Rijswijk 
precies op plaats 30 van de 415 gemeenten. De gemeente is op de ranglijst, die dit 
jaar voor de zestiende keer is verschenen, twee plaatsen gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. In de regio is alleen Rijswijk in de ranglijst gestegen; andere gemeenten in 
Haaglanden vielen terug. Desondanks staan Leidschendam-Voorburg en Wassenaar 
hoger op de ranglijst, respectievelijk op de plaatsen 14 en 15.

Opening infocentrum Plaspoelpolder
Op 5 juli opent het ‘Infocentrum Plaspoelpolder’ aan de Handelskade zijn 
deuren! Dit is een ontmoetingsplek voor alle partijen die samen werken aan een 
betere Plaspoelpolder en initiatiefnemers kunnen er terecht voor informatie. Het 
infocentrum is één van de resultaten van de samenwerking tussen de ‘Urbanisator’, 
de ‘Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk’ (BBR), het ‘Industrieschap 
Plaspoelpolder’ (IPP) en de gemeente.
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Uitreiking Jaarverslag Monumentenzorg en Archeologie 2011
Op 5 juli reikt Wethouder Jos Bolte het eerste exemplaar van het Jaarverslag 
Monumentenzorg en Archeologie 2011 uit aan de heer G.C.M. Koster, voorzitter 
van de ‘Archeologische Werkgroep Rijswijk’. Plaats van handeling is de 
Steenplaetsbrug, een van de gemeentelijke monumenten..

Augustus

Overeenstemming over Rotterdamsebaan
De colleges van B&W van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg 
en Rijswijk hadden in april overeenstemming bereikt over het tracé voor 
de Rotterdamsebaan, de nieuwe weg, die met twee maal twee rijstroken de 
Utrechtsebaan in Den Haag zal ontlasten en het sluipverkeer op lokale wegen in 
Rijswijk en Voorburg verminderen. Gekozen is voor een ontwerp met een 300 
meter langere tunnel onder het groene deel van de Vlietzone: de ‘+300-variant’. 
In augustus komt het ook tot overeenstemming met het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu over de financiering. Het Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den 
Haag trekken ruim 300 miljoen euro uit voor de Rotterdamsebaan. Het Rijk draagt 
295 miljoen euro bij.

September

Stukjes asbest op grasveld bij Rijswijks Lyceum
Op maandag 24 september worden op het grasveld voor het Rijswijks Lyceum aan 
de Karmozijnstraat enkele stukjes asbest gevonden. Deze stukjes komen aan de 
oppervlakte bij graafwerkzaamheden in het grasveld, afgelopen zomervakantie. 
De stukjes asbest zijn afkomstig van vroegere bebouwing op het terrein van het 
Rijswijks Lyceum. Uit onderzoek van een gespecialiseerd ingenieursbureau is 
gebleken dat er geen asbestdelen zijn vrijgekomen in het milieu. Een gecertificeerd 
asbestsaneringsbedrijf heeft deze verwijderd.

Actualiseren bestemmingsplan Oud-Rijswijk
De gemeente Rijswijk start in september met het actualiseren van het 
bestemmingsplan voor Oud-Rijswijk. Om dit zo goed mogelijk te doen, 
werkt de gemeente samen met de gebruikers van het gebied Oud-Rijswijk. 
Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar en ze moeten volgens 
de Wet Ruimtelijke Ordening aan een aantal nieuwe eisen voldoen. Daarnaast 
heeft de gemeente kort geleden nieuw beleid gemaakt voor uitstallingen en 
terrassen, zoals plek- en maataanduidingen. Ook deze regels worden in het 
nieuwe bestemmingsplan Oud-Rijswijk opgenomen. Om dit te realiseren zijn drie 
werksessies georganiseerd in oktober, november en december 2012.

Strandwalfestival 2012
Op 7, 8 en 9 september vindt voor de vierde keer het Strandwalfestival plaats 
op en rond de Van Vredenburchweg en het Rijswijkse Bos. Als platform voor 
Rijswijkse verenigingen, scholen bedrijven en instellingen biedt het festival 
diverse mogelijkheden zich te profileren. Het thema dit jaar is: ‘Kom Buurten!’. 
Het weer is fantastisch en dus kan men spreken van weer een geslaagde editie. In 
2013 is het eerste lustrum.
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Tweede Kamer Verkiezingen Rijswijk

Drukbezochte discussieavond subsidiebeleid
Alle instellingen en organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen, zijn op 
5 september uitgenodigd voor de interactieve discussieavond om met elkaar na 
te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Rijswijk. Raadsleden 
worden hierbij als toehoorder uitgenodigd. De discussies leveren nieuwe inzichten 
en vaak ook verrassende overeenkomsten op. De uitkomsten van deze avond 
zullen worden meegewogen in de verdere discussie met de gemeenteraad.

Wethouder Brederodeschool wint afvalrace
Op 7 september wordt de grote ‘Rijswijkse afvalrace’ gehouden op het 
Bogaardplein. Diverse activiteiten, zoals de afvalquiz, de jaarlijkse hindernisbanen 
en uiteindelijk de grote finale zetten de ruim 220 deelnemende leerlingen uit 
de groepen 5 en 6 aan het werk. Op sportieve wijze raken zij vertrouwd met 
afvalscheiding. De Wethouder Brederode Basisschool wordt dit jaar de winnaar 
en ontvangt uit handen van burgemeester Herman Klitsie de grote wisselbeker.

Start RijswijkBuiten groot succes
In maart ging ‘Informatiecentrum RijswijkBuiten’ aan de Van Rijnweg (Sion) onder 
grote belangstelling open. Men kan daar de ontwikkelingen van RijswijkBuiten 
volgen, vragen stellen of zich aanmelden voor een woning. Zaterdag 1 september 
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is de succesvolle start van de verkoop van de eerste woningen en vrije kavels in 
RijswijkBuiten. Meer dan 500 belangstellenden komen naar het informatiecentrum 
voor meer inlichtingen. 
Uitgerekend op de dag dat de bouwaanvraag voor de eerste 32 woningen wordt 
ingediend, geeft de Raad van State groen licht aan het bestemmingsplan ‘Sion-
’t Haantje’. Ondanks de crisis heeft de gemeente volgens de Raad van State 
aangetoond dat er een grote vraag naar deze woningen bestaat. De gemeente is 
zeer verheugd dat zij van start kan gaan met de ontwikkeling en realisatie van 
3.400 woningen in RijswijkBuiten. 

Oktober

Herdenking ‘t Haantje goed bezocht
Op 7 oktober herdenkt de gemeente Rijswijk bij de spoorwegovergang aan ‘t 
Haantje de dood van tien Haagse verzetsmensen. Op 7 oktober 1944 werden 
ze geëxecuteerd, waarbij enkele omwonenden verplicht moesten toekijken. De 
fusillade was een vergelding voor een sabotageactie van het verzet, waarbij de tien 
slachtoffers echter niet betrokken waren. Deze verschrikkelijke gebeurtenis heeft 
een enorme impact gehad op de bevolking van Rijswijk.

Sloop Johanneskerk en De Koepel
De gemeente laat de Johanneskerk aan de Dr. H. Colijnlaan slopen. Het 
kerkgebouw maakt plaats voor uitbreiding van park ‘De Driesprong’. In dezelfde 
wijk Te Werve begint in opdracht van ‘Rijswijk Wonen’ gelijktijdig de sloop van 
flats aan de Ir. H.H. van Kollaan en het voormalig wijkcentrum ‘De Koepel’ aan 
de Generaal Swartlaan.

Rijswijk snijdt fors in uitgaven meerjarenbegroting
Het college van B&W kondigde geruime tijd geleden al aan dat forse maatregelen 
nodig zijn om de meerjarenbegroting 2013–2016 sluitend te maken. Dit komt 
vooral door de lagere uitkering uit het gemeentefonds, de onzekerheid rond het 
regeerakkoord van het nog te vormen kabinet en de financiële crisis. Daar bovenop 
komt nog eens de bouw- en huizencrisis. 
Qua bezuinigingen ligt Rijswijk op koers, want er is de afgelopen twee jaar alleen 
al een bedrag van ongeveer 25 miljoen minder uitgegeven. Maar in de volgende 
jaren moet nog eens 12 miljoen euro worden bezuinigd, omdat we 8 miljoen 
euro minder krijgen uit het gemeentefonds en vanwege andere tegenvallers. Een 
meevaller van ongeveer 1,9 miljoen wordt dit jaar verwacht uit onder meer hogere 
bouwleges en lagere kosten aan uitkeringen. Ook dit geld zal worden gebruikt om 
toekomstige tekorten te dekken. Uitgangspunten voor het college bij de komende 
bezuinigingsronde zijn: het huidige voorzieningenniveau blijft waar mogelijk 
gehandhaafd en de lastenverhoging voor de burger blijft zo beperkt mogelijk.

November

Bouw Villapark Eikelenburg van start
Hoewel de eerste paal officieus al op 29 oktober werd geslagen, kunnen toekomstige 
bewoners van ‘Villapark Eikelenburg’ op 9 november een ‘boodschap’ schrijven 
op de officiële eerste betonnen paal. Wethouder René van Hemert mag vervolgens 
deze paal slaan voor de bouw van ongeveer 300 woningen, waaronder een aantal 
appartementen, in dit ruim opgezette nieuwe woongebied.
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Máxima in Rijswijk 
Als erevoorzitter van het platform ‘Wijzer in geldzaken’ brengt prinses Máxima 
op 12 november een bezoek aan de Prins Mauritsschool op de hoek Lindelaan/
Kerklaan in Oud-Rijswijk. Ze opent daarmee de ‘Week van het geld’, een initiatief 
van het Ministerie van Financiën. Daarom is staatssecretaris Frank Weekers ook 
aanwezig. Met zo’n 90 instanties probeert de actie Nederlanders meer bewust te 
maken van geldzaken en dit jaar speciaal richting de jeugd.

Verdacht pakketje bij ABN AMRO
Op woensdag 7 november ontdekken medewerkers van de ABN AMRO-bank 
aan het Bogaardplein een verdacht pakketje in het pand. Zij waarschuwen direct 
diverse hulpdiensten. Politie en brandweer organiseren een ruime afzetting 
rondom het pand. Het Bogaardplein wordt afgesloten voor het publiek, evenals 
een gedeelte van de Steenvoordelaan. 
Personeel van het team ‘Wapens en Explosieven’ van politie Haaglanden vraagt de 
‘Explosieven Opruimingsdienst Defensie’ (EODD) nader onderzoek te verrichten. 
In afwachting daarvan wordt uit voorzorg een deel van het pand ontruimd. De hele 
ochtend blijven ook de begane grond, waaronder de publiekshal, en de eerste etage 
van het stadhuis ontoegankelijk voor bezoekers en medewerkers. Op de andere 
etages gaat het werk, zoveel als mogelijk, gewoon door. Het personeel van de 
ABN AMRO wordt tijdens het incident opgevangen op het stadhuis. Vanaf 14 
uur mag men zich weer vrij door het gehele stadhuisgebouw bewegen. De politie 
onderzoekt de herkomst van het pakketje.

December

Bouwend Nederland feliciteert Rijswijk
1212 kerstbomen heeft RijswijkBuiten weggegeven. En met succes! De opkomst 
is groot en de reacties zeer enthousiast. Aanleiding voor deze bijzondere actie is de 
succesvolle start van RijswijkBuiten. Wethouder Van Hemert: ‘Sinds de start van 
de verkoop op 1 september zijn 22 van de 32 woningen (70%) van het project ‘De 
Tuinen van Sion’ verkocht. Hierdoor kan ‘Dura Vermeer’ in maart volgend jaar 
starten met de bouw. Gegeven de huidige tijd is dit een geweldig resultaat!’ Namens 
de brancheorganisatie voor de bouw en infrabedrijven in Nederland ‘Bouwend 
Nederland’ feliciteert Niels Ruyter, regiomanager Randstad Zuid, de gemeente 
Rijswijk en haar toekomstige nieuwe inwoners met de start van RijswijkBuiten.

Belangstellenden voor Rijswijks nieuwste woonwijk
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Landhuis De Voorde te koop
De gemeente Rijswijk zoekt via makelaar Maeslanden een koper voor het 
rijksmonumentale landhuis De Voorde, Van Vredenburchweg 985. De koper 
moet in staat zijn, met respect voor het monument en de ligging daarvan in de 
Landgoederenzone, het landhuis een passende horecabestemming te geven. 
Landhuis De Voorde dateert uit 1800 en verkeert nog grotendeels in originele 
staat. Rond het huis ligt een mooi park, voor een deel nog in de oude Engelse 
landschapsstijl. Een (lichte) horecafunctie zal meer mensen de kans geven in de 
toekomst te genieten van landhuis en landgoed. Op de locatie van het gesloopte 
voormalige koetshuis laat het bestemmingsplan de mogelijkheid toe een 
parkeerterrein voor 36 auto’s aan te leggen. De inrichting ervan moet wel passen 
in de landschappelijke omgeving.

Plaatsing tijdcapsule ’Brede school Muziekbuurt’
Op 18 december wordt een tijdcapsule begraven bij de bouw van de eerste brede 
school‘Muziekbuurt’ in Rijswijk. In de tijdcapsule zitten allerlei tekeningen van 
de kinderen van de school, maar ook van de kinderclub van ‘Welzijn Rijswijk’ 
en van de ‘Stichting Rijswijkse Kinderopvang’. Kinderen konden opschrijven of 
tekenen hoe zij hun buurt nu zien of hoe ze willen dat de school eruit ziet. Als men 
dan over honderd jaar deze tekeningen vindt, weet men precies hoe de kinderen 
van nu leefden.
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Vrijwilligersprijzen uitgereikt 
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in de Rijswijkse Schouwburg eert wethouder 
René van Hemert elf vrijwilligers met een speciale speld. De vrijwilligerstrofee 
wordt aan tien vrijwilligers van de voedselbank uitgereikt.

Burgemeester Klitsie ziet mogelijkheden tot verbetering in Rijswijk
In december presenteert waarnemend burgemeester Herman Klitsie zijn analyse en 
aanbevelingen aan de Commissaris van de Koningin. In zijn rapportage geeft hij aan: 
‘Het is geen puinhoop in Rijswijk. Er zijn verbeterpunten die het functioneren van 
zowel de gemeenteraad als het college van B&W ten goede kunnen komen’. Naar 
aanleiding van zijn onderzoek concludeert Klitsie dat Rijswijk fatsoenlijk wordt 
bestuurd. Wel zijn er zaken zijn die verbeterd kunnen worden. Zo constateert hij 
dat het dualisme in Rijswijk beter kan worden ingevuld. Ook de informatiepositie 
van de raad kan worden versterkt door onder andere te investeren in een goede 
verbinding met de ambtelijke organisatie. Het vermogen tot zelfreflectie zou bij 
zowel raad als college sterker ontwikkeld moeten worden. Verder kunnen college 
en raad transparanter zijn naar elkaar en naar de omgeving. Verbetering op dit 
gebied zal onherroepelijk leiden tot meer wederzijds vertrouwen en bijdragen 
aan een beter functioneren. Burgemeester Klitsie ziet geen belemmeringen om de 
kroonprocedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester te starten. Het is 
aan de Commissaris van de Koningin om hierover een beslissing te nemen.

Van links naar rechts (achterste rij): K. Modderman (20 jaar Amateurspalet), Paul Nijdam (12 jaar 
Rijswijkse Zwemvereniging), wethouder René van Hemert, de heer Wim Hofmeester (die namens 
echtpaar Spaans (30 jaar schooltuinen) de spelden in ontvangst nam) en de heer J. Werner (20 jaar 
Leger des Heils). Onderste rij v.l.n.r. René Maquard (14 jaar Omroep Rijswijk), Willem Telle (50 jaar 
Haaglandia), A. Baars (10 jaar bibliotheek en seniorenweb), mw. C. Lenting (vele jaren Rode Kruis), 
J. Vleghert (vele jaren Vereniging Buurtraad Steenvoorde) en mevrouw P. Heidema (30 jaar buiten-
speeldag VBS). Op de foto ontbreken de tien vrijwilligers bij de Voedselbank.
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Archeologische kroniek van Rijswijk 
over 2012

Hans Koot

Inleiding veldwerk

Het is al vele jaren traditie om in het jaarboek van de Historische Vereniging 
Rijswijk een kroniek te publiceren van de archeologische veldwerkzaamheden 
die in Rijswijk plaats vonden. Zoals in eerdere kronieken in de inleidingen 

is vermeld, vormt het veldwerk slechts een klein deel van de werkzaamheden die 
het archeologisch team van de gemeente Rijswijk verricht. Eén van de belangrijkste 
taken is gericht op het behoud van archeologische vindplaatsen, zodat ook toekomstige 
generaties over deze belangrijke bronnen van informatie kunnen beschikken. 
Archeologische bronnen zijn namelijk uniek en bevatten belangrijke gegevens om 
‘onze’ geschiedenis te kunnen schrijven. De archeologische resten als potscherven, 
funderingen, voedselresten et cetera zijn zeer kwetsbaar. Is een vindplaats verloren 
gegaan, dan is dat ook voorgoed en onomkeerbaar. Daarom is een zorgvuldig beheer 
van ons ‘bodemarchief’ zo belangrijk. Uit de vele archeologische ontdekkingen van de 
afgelopen decennia is gebleken, dat Rijswijk over een bijzonder bodemarchief beschikt.

Tenzij anders vermeld, is het veldwerk verricht door het ‘Bureau Monumentenzorg en 
Archeologie’ van de sectie ‘Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de Afdeling 
Stad en Samenleving van de Gemeente Rijswijk’ (BMA). Evenals voorgaande jaren werd 
aan het onderzoek deelgenomen door diverse vrijwilligers van wie de meesten lid zijn van 
de ‘Archeologische Werkgroep Rijswijk’.
  

Patentlaan, onderzoek RAAP

In opdracht van het ‘European Patent Office’ (EPO) vond in 2012 een verkennend 
archeologisch onderzoek plaats door ‘RAAP Archeologisch Adviesbureau’. Het 
gebouwencomplex van het EPO aan de Patentlaan zal op termijn deels worden vervangen 
door nieuwbouw. De bodem in een deel van het toekomstige bouwterrein was nog ongeroerd 
door de bouw van het huidige complex. Daarom vond er in 2012 een verkennend onderzoek 
plaats met grondboringen en enkele proefsleuven.
Het onderzoek richtte zich op twee diepteniveaus. In de diepere ondergrond bevindt zich 
een prehistorisch landschap uit 3800-3400 voor Chr. De mensen woonden in dat landschap 
op lage duinen zoals eerder zijn gevonden op Ypenburg en in de Hoekpolder. Uit het 
booronderzoek bleek dat in de ondergrond van het EPO geen duinen aanwezig zijn waardoor 
ook de verwachting op bewoningsresten uit die tijd nihil is.
Op een geringere diepte zijn bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd (1e-3e eeuw na Chr.) 
en jonger te verwachten. Nabij de hoofdingang aan de Patentlaan zijn twee proefsleuven 
aangelegd waarbij langwerpige kuilen werden gevonden. De kuilen waren systematisch 
gegraven om klei te winnen1. Uit historische bronnen is bekend, dat de aan het Jaagpad 
gelegen steenbakkerij klei won in de Plaspoelpolder. Het is voor de eerste maal dat in 
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de Plaspoelpolder sporen van de kleiwinning zijn waargenomen. De kleiwinning vond 
plaats tot aan de grondwaterspiegel of net daaronder. Na afloop werd het hele perceel met 
grond geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. De steenbakkerij 
functioneerde tot omstreeks 1810. De sporen van de kleiwinning worden gedateerd in de 
17e en/of de 18e eeuw, hetgeen blijkt uit de potscherven en pijpenstelen die in de kuilen 
werden aangetroffen.

Spinetstraat; Brede School ‘De Melodie’

In de Muziekbuurt stond aan de Spinetstraat een scholencomplex van de Christelijke 
Basisschool ‘De Melodie’, voorheen ‘Oprit-Brug’. Dit complex wordt fasegewijs vervangen 
door nieuwbouw. De nieuwbouw was nodig voor de vestiging van een Brede School. De 
Muziekbuurt is gelegen in een zone waar in de afgelopen decennia veel archeologische 
vondsten zijn gedaan uit de Romeinse tijd (1e – 3e eeuw na Chr.) en de Late Middeleeuwen.
In februari 2012 vond een verkennend onderzoek met grondboringen plaats. De resultaten 
van het booronderzoek waren aanleiding om op de speelplaats een verkennend archeologisch 
onderzoek met proefsleuven uit te voeren.
Tijdens het onderzoek zijn enkele potscherven uit de Romeinse tijd aangetroffen, en ook 
enkele grondsporen als kuilen gevonden, die dateren van de Nieuwe tijd (na de 16e eeuw). 
Verder archeologisch onderzoek is op deze locatie niet nodig.

RijswijkBuiten 

Evenals in voorgaande jaren vond ook in dit jaar veldwerk plaats in RijswijkBuiten. In 
de voorgaande archeologische kronieken is hierover bericht. In RijswijkBuiten zal in de 
komende jaren een grote woonwijk met ongeveer 4000 woningen worden gerealiseerd. De 
nieuwe wijk is gelegen tussen de rijksweg A4 (noorden) en de Kastanjewetering (zuiden).
In RijswijkBuiten zijn bewoningssporen te verwachten uit de periode 3800-3400 voor Chr., 
de Romeinse tijd en vanaf de Late Middeleeuwen en jonger. Het archeologisch veldwerk 
is in 2009 gestart en vindt plaats in opdracht van het ‘Programmabureau RijswijkBuiten’ 

Van Rijnweg
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van de gemeente Rijswijk. Tot op heden zijn verschillende ontdekkingen gedaan zoals een 
grootschalig verkavelingssysteem uit de Romeinse tijd en een nederzettingsterrein uit de 
Late Middeleeuwen. De buitenplaats Sion heeft door de aanleg van een omvangrijke tuin 
de nodige sporen als plantgaten achtergelaten.
Het veldwerk vindt perceelsgewijs plaats. Telkens wanneer een perceel beschikbaar is voor 
onderzoek verrichten archeologen er boor- en proefsleuvenonderzoek. Het booronderzoek 
wordt gedaan door RAAP. Dit jaar namen zij verschillende percelen onder handen. Op 
basis van deze informatie zijn geen potentiële bewoningsplaatsen uit de Steentijd in de 
bodem van de onderzochte percelen te verwachten. Het proefsleuvenonderzoek bleef dit 
jaar beperkt tot de noordwesthoek van Sion. Dit leverde aanvullende informatie op over het 
verkavelingssysteem uit de Romeinse tijd.

Verbreding Prinses Beatrixlaan

Vooruitlopend op de verbreding van de Prinses Beatrixlaan naar vier rijbanen, vond 
in opdracht van het Programmabureau RijswijkBuiten van de Gemeente Rijswijk 
een archeologisch verkennend onderzoek plaats. Over een lengte van in totaal 500 
meter werden proefsleuven gegraven2. Deze sleuven vormden een aanvulling op een 
proefsleuvenonderzoek van 2010, toen vanwege de aanleg van de zogeheten ‘tweede 
afvoerleiding’ van het Hoogheemraadschap van Delfland eveneens onderzoek plaats vond. 
Door het combineren van de resultaten van beide onderzoeken is een goed beeld verkregen 
van de archeologische waarden van de weilandenstrook langs de oostzijde van de Prinses 
Beatrixlaan.
In de proefsleuven van 2012 zijn twee greppels aangetroffen die mogelijk behoren tot 
een verkavelingssysteem uit de Romeinse tijd. In 2010 werden in een proefsleuf sporen 
gevonden van een woonplaats uit de 12e-13e eeuw3. Door de verbreding van de weg zal de 
woonplaats worden aangetast. Daarom zou ook een kleine opgraving worden gedaan. De 
opgraving kon echter in 2012 nog niet plaatsvinden vanwege een hoofdleiding. Pas na het 
verleggen van deze leiding na de jaarwisseling, zal dit in 2013 mogelijk zijn.
Een vermeldenswaardige vondst is een compleet paardenskelet uit de Nieuwe tijd. 
Begeleidende vondsten duiden (voorlopig) op een datering uit de 18e eeuw.

Eikelenburg 



l215l

H
V

R
 Jaarboek 2013  l A

rcheologische kroniek van R
ijsw

ijk over 2012

Containerproject Oud-Rijswijk

In het najaar van 2012 zijn op diverse locaties in Oud-Rijswijk nieuwe ondergrondse 
afvalcontainers aangebracht ter vervanging van de bovengrondse containers. Voor de 
aanleg van elke ondergrondse container wordt een gat gegraven van ongeveer drie bij drie 
meter tot een diepte van bijna drie meter. Enkele locaties bevinden zich op de strandwal 
van Rijswijk en daarmee in een archeologisch waardevolle zone. Daarom zijn drie locaties 
geselecteerd voor archeologisch onderzoek in 2012 en twee locaties voor 2013. Door 
de goede samenwerking met de afdeling ‘Stadsbeheer’, reinigingsbedrijf ‘Avalex’ en de 
aannemer, ‘J.J. van der Hoeven & Zn B.V.’, was er gelegenheid voor de archeologen om 
bodemvondsten te documenteren en te bergen.
Op de locatie Herenstraat tegenover de Willemstraat werd een bodemlaag (een oud 
oppervlak die later bedekt is met grond) aangetroffen die vermoedelijk uit de IJzertijd 
dateert (8e eeuw voor Chr.-begin van onze jaartelling). Deze bodemlaag is in 2005 ook 
waargenomen toen in de directe omgeving een nieuw riool werd aangelegd.
De locatie Ruysdaelplein is omstreeks 1955 ontstaan na grootschalige sloop van oude 
dorpsbebouwing. Tijdens het archeologisch onderzoek werden enkele grondsporen met 
laatmiddeleeuws aardewerk gevonden. De vondsten wijzen erop, dat de middeleeuwse 
dorpskern zich toen al uitstrekte tot op het huidige Ruysdaelplein.
De locatie Nobelaerstraat ligt midden in de oude dorpskern van Rijswijk. Lange tijd was 
de Nobelaerstraat niet meer dan een steeg. Door de sloop van een hofje in de jaren 1972-
1974 ontstond de huidige, brede Nobelaerstraat. Op het einde van de Nobelaerstraat nabij 
de Kerklaan werden maar liefst vier containers op een rij geplaatst, zodat een strook van 
drie bij twaalf meter beschikbaar kwam voor onderzoek. De strook kon niet in één keer 
worden onderzocht omdat deze vrijwel direct langs een rijweg lag. In het containergat dat 
het dichtst bij de Kerklaan lag, werd een waterput gevonden met een wand van vlechtwerk 
waarvan enkele restjes nog bewaard waren. In deze waterput en in een smal langgerekt 
grondspoor werden aardewerkscherven gevonden uit de periode 1175-1275. De functie van 
dit grondspoor is (nog) niet bekend. Mogelijk behoort het smalle spoor tot de wand van 
een houten gebouw of diende het voor afwatering. Een bijzondere vondst uit de verstoorde 
bovengrond was een vrijwel complete, zandstenen vijzel uit de 14e eeuw. Enkele gemetselde 
muurtjes representeren de postmiddeleeuwse bewoning.

Nobelaerstraat 
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Te Werve

In 2012 vond de renovatie plaats van het van oorsprong middeleeuwse landhuis Te 
Werve. Omdat langs het huis in de vijver een tijdelijke damwand was geplaatst, konden 
archeologische waarnemingen plaatsvinden.
De waarnemingen richtten zich op de fundering van een stortkoker. De positie was al 
bekend sinds werkzaamheden aan het gebouw in de winter van 1981/1982. Dankzij de 
medewerking van de eigenaar, ‘Event Company’, was het nu mogelijk om de fundering 
te documenteren en de ouderdom vast te stellen. Tijdens het onderzoek bleek een groot 
deel van de fundering in 1981/1982 verloren te zijn gegaan. Op basis van de gebruikte 
bakstenen bleek de stortkoker van middeleeuwse ouderdom (15e eeuw) te zijn en te behoren 
tot dezelfde bouwfase als de muur waartegen de koker was geplaatst.

Uit de grond langs het gebouw kwam huishoudelijk afval te voorschijn uit de 17e – 20e 
eeuw. De vondsten variëren van slachtafval van onder andere gevogelte, potscherven van 
borden tot een klein randfragment van een tinnen bord en een handvol spelden.

Eikelenburg

Op de bouwlocatie Eikelenburg werd in opdracht van ‘AM Grondbedrijf BV’ door de 
Rijswijkse archeologen in 2010 (verkennend onderzoek) en 2011-2012 (opgraving) 
archeologisch onderzoek gedaan. Voor dit onderzoek wordt verwezen naar het jaarboek 
20124. Het opgravingswerk werd afgerond in het najaar van 2012. Ter plaatse van de 
nederzetting uit de Romeinse tijd werden de laatste opgravingsputten aangelegd, waarbij 
opnieuw greppels, paalsporen, heiningen en kuilen zijn gevonden. Een huisplattegrond 
is (nog) niet herkend. De zuidelijke begrenzing van de nederzetting is aangesneden. Het 
noordelijk deel van de nederzetting bevindt zich onder de Sir Winston Churchilllaan.

Te Werve jaar 1729, aan de voorzijde de stortkoker
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In het zuidelijk deel van de bouwlocatie is in 2011 een deel van een woonplaats uit de 
13e-15e eeuw onderzocht. In het verslagjaar werd nog een deel van de woonplaats 
opgegraven, waarbij onder meer een onbeschoeide waterput is aangetroffen.  

Den Burch

Den Burch was één van de middeleeuwse versterkte huizen die Rijswijk rijk was. De oudste 
gegevens in de archieven dateren van 1307. In de tuin van het huidige landgoed ligt een 
eiland, waarop in de middeleeuwen de belangrijkste bebouwing van Den Burch stond. De 
landmeter Jan Potter tekende in 1580 een kaart, waarbij het eiland als een omgrachte heuvel 
zichtbaar is, met op de westelijke flank een zware bakstenen toren. Dergelijke woonplaatsen 
worden aangeduid als een motte. Verdere gegevens ontbreken, zodat we zelfs niet eens 
weten wanneer deze toren is gesloopt. Evenmin is bekend wat de functie van de toren was 
(toegangspoort? hoofdgebouw?) en of er ooit meerdere gebouwen op het eiland stonden.

Het terrein behoort tot de belangrijkste middeleeuwse locaties in Rijswijk. Daarom 
wordt met tussenpozen de motte nauwkeurig in kaart gebracht. In eerste instantie is de 
hoogte (het hoogste punt is nu zo’n twee meter hoger dan de omgeving) en de omvang 
van het terrein vastgelegd als ook de breedte en dieptes van de nog openliggende delen 
van de gracht. Dit jaar zijn enkele grondboringen uitgevoerd om informatie over de 
bodemopbouw te verkrijgen. Het heuvellichaam bestaat uit compacte zandige tot kleiige, 
bruingrijze ophogingslagen en tonen een redelijk homogeen beeld. Faseringen in de aanleg 
van de heuvel zijn niet gevonden. Op de overgang naar de natuurlijke klei- en veenlagen 
is baksteenpuin gevonden. Over een relatie tussen het puin en de toren kan nu geen 
uitspraak worden gedaan, daar zijn meer boringen voor nodig. Het puin duidt erop, dat 
bouwwerkzaamheden op het eiland plaatsvonden waarna de heuvel werd opgeworpen.

Noten

1 C. Coppens, Plangebied European Patent Office, Rijswijk. Gemeente Rijswijk. Archeologisch 
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase); RAAP-notitie, 4200, Weesp, 
2012.

2  H.W. van Klaveren, ‘Prinses Beatrixlaan’. Voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek in 
het kader van de verbreding van de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk Zuid, briefrapport, 25 juli 2012.

3  O. Holthausen en O. Dorenbos, Prinses Beatrixlaan te Rijswijk. Archeologisch Inventariserend 
Veldonderzoek in het kader van de aanleg van de tweede afvoerleiding Delfland, Rijswijkse 
Archeologische Rapporten, 28, oktober 2010.

4  Hans Koot, Archeologische kroniek van Rijswijk over 2011, Jaarboek HVR 2012, p. 175-177.
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