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Historische Vereniging Rijswijk

Jaarboek 2015

Op 7 juli 2014 werd de haan weer op de toren van de Oude Kerk geplaatst.



l4l

H
V

R
-J

aa
rb

oe
k 

20
15

  l 

Landgoed Te Werve biedt u de mogelijkheid om exclusief te wandelen in 

dit prachtige natuurgebied. Het landgoed is niet vrij toegankelijk voor par-

ticulieren. U kunt donateur worden van Stichting Vrienden van Landgoed 

Te Werve (€ 19,50 per jaar, per gezin*). Als donateur is het mogelijk om 

365 dagen per jaar toegang te krijgen tot het landgoed. Uw bijdrage wordt 

goed besteed. Iedere euro wordt aantoonbaar uitgegeven aan het onder-

houd en de instandhouding van al het groen op Landgoed Te Werve. 

Kijk voor meer informatie en donateursformulier op 

www.vriendenvantewerve.nl of bel met 070-3198416.

Landgoed Te Werve, voor particuliere en zakelijke evenementen kijk op www.tewerve.nl

WORD DONATEUR VAN DE 

STICHTING 
VRIENDEN VAN 

LANDGOED 
TE WERVE 

*Leden van de Historische Vereniging Rijswijk betalen € 14,50.
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Samen sterker. Dat is het idee van
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.

Samen
werken aan
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Voorwoord
‘Een oorlog eindigt pas als de laatste overlevende is overleden.’ Deze zin is bedacht in de 
tijd dat we ons nog niet bezighielden met tweede en derde generaties van wie het leven door 
de ervaringen van hun (groot-)ouders net zo goed is getekend. Nu de Tweede Wereldoorlog 
70 tot 75 jaar achter ons ligt, neemt het aantal ooggetuigen snel af, zeker het aantal dat de 
oorlog bewust heeft meegemaakt. Niettemin kunnen zij de verhalen vertellen die anderen uit 
de tweede of derde hand moeten beluisteren, of uit een oorlogsdocumentaire ‘meebeleven’.
Over de oorlog in Rijswijk is al veel geschreven. Toch is het verhaal blijkbaar nog niet 
uitverteld: in dit Jaarboek zijn opnieuw teksten samengebracht die onze blik op die jaren 
kunnen verdiepen. En inderdaad nog uit de eerste hand: Jaap Nieuwmans en Albert van 
der Burg, beiden boven de negentig, delen met ons hun ervaringen als jonge mannen; 
Harry Bogaard, Frans Luidinga, Jan Veelenturf en Gré Bogaards waren in de oorlog nog 
kinderen en vertellen uit hun kinderperspectief wat zij hebben meegemaakt. Zíj overleefden, 
maar de families voor wie wij Stolpersteine hebben gelegd, zijn nooit meer naar Rijswijk 
teruggekeerd. Schoolkinderen van nu waren bij de onthulling betrokken: zij kunnen hun 
ervaring (en hun teksten!) doorgeven aan de volgende generaties, zodat het Verhaal blijft 
klinken, ook als de laatste overlevenden (en hun kinderen, en kleinkinderen…) straks zijn 
overleden. De redactie heeft ervoor gekozen deze artikelen in een ‘oorlogskatern’ samen 
te brengen.

Het Jaarboek 2015 biedt u daarnaast weer een geschakeerd palet aan grote en kleine 
gebeurtenissen uit Rijswijks verleden: van de Romeinse opgravingen tot de recente 
tentoonstellingen van Rijswijkse kunstenaars in het Museum. Van een eenvoudige soldaat 
die toevallig in Rijswijk sneuvelde tot een industriële topman als Frits Diepen. De redactie 
verbaast zich jaarlijks over het brede aanbod. De eerste aanmeldingen voor 2016 zijn al 
binnen.
Tot die redactie is Marty Thieleman toegetreden als opvolger van Thea van de Graaff-
Trouwborst. Wij zijn Thea dankbaar voor de tijd en energie die zij de afgelopen jaren in de 
redactie heeft gestoken. En buiten die redactie werkte ook dit jaar Joop van Munster, die 
adverteerders benadert om de uitgave van ons Jaarboek te ondersteunen. Ook hun past onze 
(en uw) dankbaarheid evenals de Hagedoorn Stichting die financieel aan het boek bijdraagt 
door een extra oorlogskatern.

Ik wijs u nog op het volgende: het eerste artikel is de bespreking van mijn proefschrift over 
Hendrik Tollens door Willem van der Ende. Een sinistere samenzwering van recensent, 
redactieleden en vormgever heeft ervoor gezorgd dat ik deze tekst niet heb kunnen en mogen 
inzien. Ik heb grommend ingestemd, in de wetenschap dat ik in die recensent, redactieleden 
en vormgever alle vertrouwen heb. Weest u ervan overtuigd dat ik de meest nieuwsgierige 
lezer van dit Jaarboek ben…

Namens de redactie wens ik u weer een jaar prettig leesplezier.

Ruud Poortier, eindredacteur. 
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Poortiers Weerklank
Willem van der Ende

Op vrijdag 14 november 2014 promoveerde Ruud Poortier bij prof. 
dr. Marita Mathijsen op de dichter Hendrik Tollens (1780-1856), die 
zijn laatste levensjaren sleet op Huize Ottoburg, in de volksmond het 

Tollenshuis en nu Museum Rijswijk. Familieleden, vrienden, oud-collega’s 
en bekenden waren naar de aula van de Universiteit van Amsterdam geko-
men – er was zelfs vanuit Rijswijk een bus gecharterd – om het ‘slachtoffer’ 
bij zijn verdediging te steunen en daarna zijn promotie te vieren.

Het proefschrift beslaat 575 pagina’s, wat meteen de vraag oproept: ‘Is er nog zo 
veel over deze dichter te melden?’ Het antwoord is ja en nee, want eigenlijk gaat 
het boek niet over de persoon en het werk van Tollens, maar over hoe hij wordt 
herinnerd. De titel vat de inhoud heel goed samen: ‘Tollens’ Nagalm’.
Het woord nagalm, echo, heeft een negatieve bijklank. Wat blijft er van iets of 
iemand over? Als de herinnering niet op één of andere manier is vastgelegd, is 
deze na enkele generaties, pakweg honderd jaar, verdwenen. De vergetelheid 
slaat meedogenloos toe. Hoe komt het dan dat sommige herinneringen wel be-
waard worden? Wie of wat blijft herinnerd? Waarom sommige personen en 
gebeurtenissen wel en andere niet? En wat hebben die herinneringen nog met de 
feitelijke historische persoon of gebeurtenis te maken? Hoe werkt dat? Zijn er 
‘voertuigen’, Poortier kiest voor het woord ‘dragers’, die herinneringen van de 
ene generatie naar de andere overbrengen? Dit soort vragen, maar dan over de 
figuur van Tollens komen in het boek aan de orde. 

In het eerste deel van zijn proefschrift behandelt de auteur verschillende theorie-
en over herinneren en formuleert en verantwoordt daarmee zijn eigen theoretisch 
kader. Hij start met het beroemde lieux de mémoire–project (1984-1992) van de 
Fransman Pierre Nora. Deze meende dat door de snelle maatschappelijke ver-
anderingen het collectieve Franse geheugen dreigde te verdwijnen, waardoor 
uiteindelijk de Franse natiestaat in gevaar zou kunnen komen. De herinne-
ringsdragers die dat -toch wat mistige- collectieve geheugen moeten voeden en 
stutten, zouden daarom beter onder de aandacht van jongere generaties moeten 
worden gebracht, bijvoorbeeld door standbeelden, monumenten, straatnamen, 
maar ook door herdenkingen, verhalen, teksten en symbolen. Hoe interessant 
ook, toch wordt Nora veelal als te typisch Frans beschouwd.
De Duitse Aleid Assmann, hoogleraar anglistiek in Konstanz, bouwt weliswaar 
voort op Nora, maar probeert vooral vat te krijgen op hoe de herinnering werkt 
en wat de voornaamste dragers van de herinnering zijn. Daarmee verlaat zij deels 
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de geschied- en literatuurwetenschap en komt zij op het terrein van de psycho-
logie en de sociologie. Zonder daar nu verder op in te gaan, is het van belang te 
weten dat zij vier soorten herinneringsdragers onderscheidt. Als eerste noemt zij 
het schrift, verder het beeld, het fysieke en de plaats. Poortier neemt deze inde-
ling grotendeels over en past haar toe op de herinnering aan Tollens.
Als derde behandelt hij werk van Ann Rigney, hoogleraar aan de universiteit 
van Utrecht en ook lid van de promotiecommissie. In haar boek The afterlives 
of Walter Scott (2012) bestudeert zij het werk van Scott als herinneringsdrager 
en de invloed daarvan op de vorming van het collectieve Schotse geheugen: 
scottishness. Hoezeer scottishness een realiteit is, bewijst de recente verkiezings-
overwinning van de ‘Scottish Nationalist Party’.
Het boek van Rigney gebruikt Poortier als voorbeeld en als spiegel. Hij verge-
lijkt de twee in de ogen van tijdgenoten ‘onsterfelijke’ dichters met elkaar. Er zijn 
overeenkomsten tussen Scott en Tollens, maar ook grote verschillen. De invloed 
van Tollens op ons nationaal bewustzijn lijkt per saldo veel minder groot dan die 
van Scott op Schotland. 

Na de theorie volgt de toepassing. Daarvoor hanteert Poortier, zoals gezegd, min 
of meer de indeling van Assmann. Eerst behandelt hij de schriftelijke literaire 
herinneringsdragers. De besprekingen van Tollens’ werk tijdens zijn leven en de 
reacties op zijn dood. De afbraak van zijn reputatie als groot dichter door vooral 
Busken Huet en verder afgemaakt door de Tachtigers. De periode van ruim tach-
tig jaar tot circa 1980, waarin hij vergeten leek, waarna er enige herwaardering 
optreedt. Vervolgens komen Tollens-en-zijn werk in schoolboeken, handboeken, 
vertalingen, biografische geschriften en naslagwerken aan de orde. Twee zijpa-
den worden uitgebreid bewandeld: het volkslied Wien Neerlands bloed en het 
lange epische gedicht De overwintering op Nova Zembla.
Deze literaire herinneringsdragers beslaan het overgrote deel van het proef-
schrift: 380 pagina’s. Allemaal zeer belangwekkend, maar toch vooral interessant 
en wellicht bedoeld voor historici en neerlandici. 
Veel toegankelijker is het gedeelte, waarin Poortier de niet-literaire herinne-
ringsdragers beschrijft: de portretten, etsen en foto’s, de beelden en medailles, 
maar ook de vernoemingen naar Tollens. Vooral deze vernoemingen zijn soms 
verbazingwekkend en hilarisch: Tollens als schip, Tollens als lectuurbak, Tollens 
als rododendron, Tollens als kruidkoek en als hoogtepunt Tollens als dekhengst. 
Tussen 1947 en 1954 verwekte Tollens 52 vrouwelijke nakomelingen, waarvan 
tien merries met ster en één met het predicaat ‘model’. Droogjes merkt Poortier 
op: ‘Maar waarom heet een dekhengst Tollens? De dichter mag dan zelf twaalf 
kinderen hebben verwekt, dat is geen reden een paard naar hem te noemen’. 
Het hoofdstuk ‘Tollens in Rijswijk’ gaat conform de theorie over ‘de plaats’, 
in dit geval Rijswijk en (onder)delen van Rijswijk als herinneringsdrager. Over 
het Tollenshuis concludeert de schrijver dat het op verschillende manieren func-
tioneert in de herinneringscultuur. ‘Het huis, de kamer, de verzameling en de 
activiteiten maken het Museum Rijswijk, alias het Tollenshuis tot een actieve 
herinneringsplaats.’
Natuurlijk komt ook het grafbeeld van Tollens op het kerkhof achter de Oude 
Kerk uitgebreid aan de orde, maar ook het Tollens-ensemble en de Tollens-
cantate die waarschijnlijk maar één keer, op 29 oktober 1994, is uitgevoerd.
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Geheel volgens de academische regels keert Poortier op het einde van zijn proef-
schrift terug naar de theorie. Zijn conclusie is dat het concept van Assmann 
werkt. Het levert veel bruikbare resultaten op. Daarbij heeft hij nog een aanvul-
ling op de vier categorieën die zij onderscheidt. Hij zou daar een vijfde aan toe 
willen voegen, de ‘remediatie’, zoals al eerder door Rigney beschreven. Daarmee 
bedoelt hij de overdracht naar een andere kunst. Zo kan een geschrift aanleiding 
geven tot een illustratie, dramatisering, herschrijving of gevleugelde uitdrukking. 
Hij acht overigens remediatie bij Tollens gering. 
Het boek eindigt met een wens: ‘Ik hoop met mijn onderzoek te hebben aange-
geven waar de dragers van herinnering aan Tollens, aan een schrijver of dichter, 
gezocht moeten worden, wat hun waarde is (was) en in hoeverre zij het beeld dat 
zich aan ons opdringt, bepalen (bepaalden)’.

De argeloze lezer denkt misschien dat met het verschijnen van dit boek alles over 
Tollens wel zo ongeveer gezegd zal zijn. Niets is minder waar. Poortier weet 
met gemak nog minstens drie onderzoeksvragen te formuleren. Zo vindt hij dat 
eens onderzocht zou moeten worden waarom Tollens door zijn tijdgenoten zo 
bijzonder, zo oorspronkelijk werd gevonden. Wat was het dat hem zo speciaal 
maakte? Wij zien, anderhalve eeuw later, toch eigenlijk niet zo veel verschil tus-
sen Tollens en zijn collega-dichters. 
Ook interessant zou zijn om de hele generatie van zogenaamde dominee-dichters 
eens nader te bestuderen. Waarom waren zij zo lang populair en hoe kwam het 
dat zij zo snel en zo rigoureus door een groep jonge schrijvers, de Tachtigers, bij 
het oud vuil konden worden gezet? 
Opvallend is het pleidooi van Poortier voor een onderzoek door de eeuwen heen 
naar het functioneren van populaire dichtkunst. Deze gelegenheidsdichters wor-
den niet of nauwelijks door de officiële literatuur serieus genomen. Maar Tollens, 
Nel Benschop, Toon Hermans, zelfs André Hazes en vele anderen worden bij 
bruiloften en partijen, bij begrafenissen en jubilea ontelbare keren geciteerd, 
voorgedragen en gezongen. Poortier krijgt hierbij steun uit onverwachte hoek. 
Oud-hoogleraar Maaike Meijer van de universiteit van Maastricht constateerde 
op Poetry International van dit jaar dat de moderne poëzie te veel een zaak van 
het verstand is geworden. De moderne poëzie is in haar ogen te ver afgeraakt van 
de muziek, van de melodie, van de emotie, van de ontroering, van het sentiment.
 
De optiek in de literatuurwetenschap is de laatste halve eeuw verschoven van 
aandacht voor de schrijver via aandacht voor het werk zelf naar onderzoek van 
de lezer. Hoe wordt een boek ontvangen? Poortier heeft met zijn proefschrift dit 
onderzoeksveld verruimd.
Hij heeft een kloek boekwerk, een dikke pil, geschreven. Maar ook voor de lezer 
die niet of wat minder is geïnteresseerd in literatuurwetenschap, zijn er genoeg 
interessante weetjes te vinden. Poortier schuwt namelijk de anekdotes niet en is 
ook niet bang zijpaden in te slaan. Een interessant boek, dat een goed inzicht 
geeft in hoe de herinnering aan Tollens al anderhalve eeuw heeft weten stand te 
houden.

Ruud Poortier, Tollens’ Nagalm. Het dichterschap van Hendrik Tollens (1780-
1856) in de Nederlandse herinneringscultuur. Proefschrift, Eigen beheer, z.j. 
[2014]. ISBN 978-90—9028645-7.
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Gebroeders  Klumper
Kees Hoogenraad

De gebroeders Klumper vestigden zich 110 jaar geleden in Rijswijk.  
Zij waren daarvoor als jonge knechten werkzaam geweest bij een 
wagenmakerij in Voorburg. Daar hadden zij veel ervaring opgedaan. 

Anthony Johannes Klumper was 21 en zijn broer Christiaan Willem was 
26 jaar oud. In 1899 had Christiaan het getuigschrift behaald voor ‘hoefbe-
slag’. Hij was met lof geslaagd.    

Mijn grootvader R.H. Hoogenraad, makelaar, die met beiden al eerder kennis 
gemaakt had, maakte hen er op attent dat in Rijswijk aan de Zandweg (nu Van 
Vredenburchweg) een oude wagenmakerij uit het begin van de achttiende eeuw 
te koop kwam. Dat was een mooie plek om zich zelfstandig te vestigen en een 
eigen smederij te beginnen. Veel boeren en buitenplaatsen in de naaste omgeving 
zouden voldoende werk voor de jongens hebben. ‘Je moet het ijzer smeden als 
het heet is’, dachten ze, toen Reinier Hoogenraad hen er op attent maakte en ze 
kwamen beslagen ten ijs. 
In 1905 kochten ze de wagenmakerij met smidse en het woonhuis daarnaast. 
(Kadastrale Kaart, 1894). In datzelfde jaar werd C.W. ook door mijn grootva-
der voorgedragen bij de directie van de ’Levensverzekering Mij. Haarlem’ om in 
zijn plaats agent te worden. Bovendien deed hij de administratie van hun eigen 
bedrijf.
Het werk van de Klumpers bestond, naast het beslaan van paarden, uit veel 
smeedwerk in het hele land. Voor de Nieuwe Kerk in Delft, de Hervormde Kerk 
in Rijswijk, voor musea, voor koninklijke paleizen en ‘Monumentenzorg’. 

De werkkist van de Klumpers (collectie wijlen Theo van der Kooij)
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Na enige tijd werd het naast de smederij gelegen oude woonhuis afgebroken. 
Er werd een nieuwe winkel gebouwd met daarboven een woonhuis. In de win-
kel werden ijzerwaren en gereedschappen verkocht en ook veel kachels. Maar 
ze moesten ze ook repareren bij de klanten aan huis. Het stookseizoen was van 
november tot april. Die tijd was dan vanzelfsprekend bijzonder druk vanwege 
al die kachels. Het hield verband met de ‘personele belasting’, die onder ande-
re werd betaald over huispersoneel, over het bezit van een luxe paard, over de 
waarde van de inboedel en het laten branden van kachels. Wie van april tot no-
vember geen kachels aan had, betaalde daar dan ook geen personele belasting 
voor. In de hongerwinter leverde de smederij de majo-kacheltjes. Dat waren zui-
nige kleine kacheltjes, waarop men kon koken en die gestookt werden met kleine 
houtblokjes.  
In 1965 waren beide heren al in de 80, de zaak bestond toen al 60 jaar, maar ze 
wisten nog niet van ophouden. De smidse was nog net zo ingericht als in het 
begin van de eeuw. In de donkere smederij brandde nog altijd het smidsvuur op 
een laag pitje en als er iets verhit moest worden, werd de grote blaasbalg aan-
gezet en in een ogenblik laaide het vuur weer op. Aan de muur hing een groot 
aantal handgesmede hoefijzers. Op de andere muur hingen prachtige muurankers, 
een deurheng (plaatduim) en een mooie collectie siersmeedwerk. ‘De brandkast 
ligt onder een luik in de vloer, verankerd aan een ketting’, vertelde C.W. mij in 
vertrouwen.                                                                             
Met trots vertelde hij ook dat zijn edel ambachtswerk afgebeeld stond op een 
bankbiljet van 25 gulden: een prachtig stukje siersmeedwerk op de nok van het 
dak van het kasteeltje Hofwijck in Voorburg, met daarnaast een portret van de 
eigenaar Christiaan Huygens. De Klumpers verrichtten veel reparaties aan maai-
machines, landbouwwerktuigen, boerenkarren, ploegen, harken, rieken, schoppen 
en ook aan rolstoelen en fietsen, zoals de vélocipède van Hoogenraad en de fiets 
van juffrouw Van der Spiegel, dochter van de tolbaas en huishoudster van de 
schilder Carel Nakken. Later huwde zij met Ben Nachtegaal, de zadelmaker.  
En natuurlijk werden er in de loop van de vele jaren honderden paarden beslagen. 
Over paarden konden de gebroeders uren lang vertellen als het moest. ‘Met een 
zak suikerklontjes kan je een paard mooi laten zitten.’ Toen ik een paard van Piet 
van den Berg eens nieuwe hoefijzers moest 
laten aanmeten, zag ik hoe A.J. Klumper 
met een rood gloeiend ijzer naar het paard 
liep. Hij liet zijn been optillen en het gloei-
ende ijzer op de hoef passen. ‘Hij is goed’, 
zei Klumper. Het stonk erg naar gebrand 
eelt  en ik vroeg hem: ‘Doet dat geen pijn?’ 
‘Neen, werkelijk niet’, zei de smid, ‘Als je 
haren of je nagels geknipt worden, doet dat 
toch ook geen pijn!’ Paarden beslaan is een 
speciaal vak. Het zijn maatschoenen voor 
het paard. Een goed beslagen paard kan met 
zijn arrenslee op het ijs niet uitglijden, want 
‘het komt goed beslagen ten ijs’. Paarden 
beslaan werd de latere jaren sterk minder. 
‘Waar vroeger de boeren woonden, staan nu 
flats’, zei C.W. Klumper. 

Voorbeeld van een majo-kacheltje 
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Toen ik in de jaren  zestig weer eens bij Klumper 
kwam met een grasschaar om deze te laten slijpen, 
vroeg ik: ‘Hoeveel kost het?’ C.W. antwoordde: ‘Je 
bent toch van Hoogenraad? Dan kost het niets’.  In 
de jaren  zeventig was mijn zuster Rita voor een 
klusje bij de gebroeders. Zij zag een mooi smeed-
werk hangen in de smidse. Klumper vertelde: ‘Dat 
is een werkstuk voor mijn examen en ik was prompt 
met lof geslaagd. Vind je het mooi en heb je een 
open haard? Je ben toch een Hoogenraad en ge-
trouwd met Nachtegaal? Dan mag jij het hebben’.

In een interview in De Posthoorn in 1970 vertelde 
A.J. Klumper dat de smederij in december ging 
sluiten. ‘Ik ben 85 jaar en mijn broer is 91 jaar. 
We vinden het nu genoeg, we worden oud en het 
werk wordt te zwaar, maar de winkel blijft open’. 
Christiaan Klumper overleed in de eerste dagen van 
januari 1971 en zijn broer A.J. Klumper kort daarna.

Bronnen: 
De Posthoorn, 3 december 1970.  
Nieuwe Haagse Courant, 7 februari 1966, december 1970.
Archief familie Hoogenraad.
                                

Voorbeeld van een majo-kacheltje 

haardstel voor Rita Hoogenraad door de Klumpers gesmeed

A.J. Klumper
Nieuwe Haagsche Crt, 7 februari 1966

C.W. Klumper
Nieuwe Haagsche Crt, 7 februari 1966
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De vijver aan de achterzijde van Cromvliet
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Hengelen in een vijver
Een uniek tuinornament in Rijswijk

Arjan Kwakernaak

Werd Rijswijk eind achttiende eeuw nog geprezen als een ‘aardsch 
paradijs’ vanwege de vele buitenplaatsen die rondom de dorps-
kern lagen, zo rond 1900 was duidelijk dat in dit ‘paradijs’ het 

verval zijn intrede had gedaan. Grote onderhoudskosten deed menig ei-
genaar besluiten tot verkoop van (delen van) de buitenplaats. Dit proces 
werd bovendien in de hand gewerkt door de toenemende vraag naar bouw-
grond. Zo verdwenen Leeuwendaal en Huis te Hoorn geheel van de kaart, 
Cromvliet werd gedecimeerd en ook aan de Van Vredenburchweg werd het 
nodige gesloopt en gekapt. Slechts enkele fragmenten van deze verdwenen 
buitenplaatsen zijn bewaard gebleven. Zo’n zeldzaam geval van overleving 
heeft dit jaar eindelijk een vaste plaats gevonden in de tuin van Museum 
Rijswijk: de waterspuwer van Cromvliet.

Vermogende burgers uit Den Haag, Delft en Rotterdam brachten vanaf het mid-
den van de zeventiende eeuw de zomermaanden door in Rijswijk, in fraaie 
buitenhuizen te midden van prachtig aangelegde tuinen. De eigenaars spen-
deerden fortuinen aan hun buitenplaatsen. De aanleg van formele, symmetrisch 
ontworpen tuinen nam jaren in beslag; voortdurend werd er gesnoeid, verpot en 
verpoot voordat alle flora op de goede plek stond, de juiste vorm had en de ge-
wenste aanblik bood. Maar daarmee was de tuin nog niet ‘af’. Beelden, fonteinen 
en andere tuinornamenten moesten het geheel vervolmaken. Een wandeling door 
de tuin was niet alleen een zintuiglijk genoegen, maar gaf ook een duidelijk sig-
naal dat de eigenaar, behalve kapitaalkrachtig, ook voldoende gecultiveerd was 
om zo’n uitgelezen ensemble bijeen te brengen. 
Helaas is weinig bekend over de tuinaanleg van de Rijswijkse buitenplaatsen in 
de zeventiende en achttiende eeuw. Prenten of tekeningen zijn nauwelijks voor-
handen. Alleen de buitengewoon gedetailleerde kaart van Kruikius uit 1712 laat 
zien dat op de meeste buitenplaatsen een formele tuin achter het huis was aan-
gelegd. Of ze ook tuinornamenten bevatten, laat de kaart niet zien. Nu kon niet 
iedereen zich beelden en fonteinen veroorloven. De eigenaar van Den Burch be-
schikte slechts over een bescheiden parterre met geschoren haagjes en kunstig 
gesnoeide boompjes. Wie kapitaalkrachtiger was, kon bij gespecialiseerde beeld-
houwateliers tuinbeelden en vazen bestellen of, zoals op Cromvliet gebeurde, een 
marmeren waterspuwer. De aanschaf van natuurstenen tuinornamenten ging met 
hoge kosten gepaard. Niet alleen de vervaardiging had een prijskaartje, maar ook 
de aanvoer van natuursteen uit bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk of marmer uit 
Italië joeg de prijs flink op. 
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Rond het midden van de achttiende eeuw 
ging men in Engeland experimenteren 
met een minder formele tuinaanleg. Geen 
symmetrie meer en geen parterres met ge-
schoren haagjes en schelpenpaden. Een 
meer ‘natuurlijke’ aanleg, met glooiende ga-
zons, heuvels, boompartijen, vergezichten 
en quasi spontaan ontstane vijvers, kreeg de 
overhand. 
De Engelse tuinaanleg sloeg rond 1780 aan 
op het vaste land en kreeg ook in Rijswijk 
navolging. Op Den Burch, Cromvliet, 
Overvoorde, Welgelegen en Leeuwendaal 
gingen de tuinen grondig op de schop. 
Er werden vijvers gegraven en heuvels 
opgeworpen, slingerende wandelpaden aan-
gelegd, vergezichten gecreëerd en gazons 

ingezaaid. Maar voor de statige tuinornamenten die nog maar enkele genera-
ties eerder tegen hoge kosten waren aangeschaft, was in dit nieuwe tuinconcept 
maar weinig plaats. Zij ruimden het veld voor rustieke bruggen, ruïnes, kleine 
boerderijtjes, chalets en exotisch prielen. Gijsbert van Laars Magazijn van Tuin-
Sieraden uit 1802 bood de op versiering beluste bewoners van buitenplaatsen 
honderden voorbeelden van artistiek verantwoorde tuindecoratie, waarmee ook 
de mindervermogenden uitstekend uit de voeten konden. 

In 1759 kocht Hendrik Caan (1719-1794), schepen van Rotterdam, de buiten-
plaats Cromvliet. Behalve een stevig zeventiende-eeuws huis verwierf hij ook 
een ruime tuin. Met de aankoop van de aangrenzende buitenplaats Vijverstein 
kreeg zijn bezit parkachtige afmetingen. Zoals gebruikelijk in die tijd lag aan de 
achterzijde van het huis de formele tuin met de parterres, de symmetrische paden 
en in de lengteas van het huis een vijver. Uit het zicht van de bewoners lagen de 
moestuinen, de boomgaarden en de hakbossen. Hoe het geheel er precies uitzag, 
is helaas niet bekend, want afbeeldingen zijn er niet. Evenmin is dus bekend wat 
Hendrik Caan met zijn aankoop verwierf aan tuinornamenten of wat hij er zelf 
aan toevoegde. Vermoedelijk niet zo heel veel. Het lijkt er op dat Caans interesse 
primair lag bij bomen en planten en dat hij de opkomende Engelse landschapsar-
chitectuur met open armen verwelkomde. 

Het Haags Gemeentearchief bewaart een handgeschreven boekje, Catalogus van 
Amerikaanse en andere Heestergewassen in den Engelsche tuijn op Cromvliet uit 
1790 dat een uitputtende opsomming geeft van de exotische flora die Hendrik 
Caan op Cromvliet bijeen had weten te brengen. Een drietal plattegronden van 
delen van de tuin laat zien dat de heraanleg in de Engelse landschapsstijl al in 
volle gang was. 
De aanleg van een tuin en ook de veranderingen daarin vergden vaak jaren; de 
aanschaf van exotische bomen en planten die veelal vanuit Amerika of het verre 
oosten moesten komen, was eveneens een tijdrovende onderneming. Dit alles be-
tekent dat Caan al ver voor 1790 de herziening van zijn tuin onder handen moet 
hebben genomen. 

Hendrik Caan



l19l

H
V

R
 Jaarboek 2015  l   hengelen in een vijver

Een fraaie, getekende plattegrond uit 1810 laat zien hoe ver de landschappelijke 
herinrichting van Cromvliet was gevorderd: slingerende wandelpaden, gazons, 
heuvels, boompartijen, vergezichten en ook een houten brug. Een heel klein de-
tail op de tekening roept echter vragen op. In de vijver, tegen de oever aan, staat 
een halfrond element. Het is geen beplanting want die wordt op de plattegrond 
anders aan gegeven. Zou de onbekende tekenaar met dit halfronde element de 
achttiende-eeuwse waterspuwer hebben willen aangeven? 

Een waterspuwer is een tuinornament, waarbij uit een sierstuk (veelal een gelaat 
of de bek van een dier) water stroomt dat wordt opgevangen in een lager gelegen 
bak; het water stroomt vervolgens over de rand in een nog lager gelegen, groter 
bassin. Dit principe van opvangbekkens kon naar believen worden uitgebreid. In 
de tuin van Paleis Het Loo staat een waterspuwer met drie opeenvolgende water-
bekkens, met aan weerszijden kleine fonteinen die hun water lozen in maar liefst 
zes waterbekkens. Deze ‘cascade’ zoals dit tuinornament wordt genoemd, was 
de meest kostbare variant. De nu nog bekende waterspuwers die op Nederlandse 
buitenplaatsen hebben gestaan, zijn beduidend eenvoudiger van uitvoering. 
De waterspuwer van Cromvliet bestond uit een staand, marmeren sierstuk met 
een uitgehakte kop van een satyr. In de opengesperde mond was een zinken of 
koperen buis geplaatst, waaruit het water stroomde. Haaks op het sierstuk lag 
een marmeren schelp. Hierin werd het water opgevangen dat vervolgens langs 
de uitstekende ribben van de schelp in een lager gelegen bassin of in een vijver 
stroomde. 

Detail van de plattegrond uit 1810
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De achterzijde van het sierstuk was niet afgewerkt. Dit duidt er op dat het tui-
nornament oorspronkelijk tegen een ‘achtergrond’ heeft gestaan, waardoor de 
achterzijde niet zichtbaar was. Er bestaan nog steeds waterspuwers die in een ge-
metselde nis staan, maar de ‘cascade’ op het Loo staat tegen een opgeworpen 
heuvel. Veelal stonden waterspuwers aan het einde van de lengteas van de for-
mele tuin, zoals op het Loo. Hoewel er geen enkel bewijs is, zou de waterspuwer 
van Cromvliet oorspronkelijk bij de halfronde vijver, die destijds de lengteas van 
de tuin afsloot, kunnen hebben gestaan. Op de kaart van Kruikius uit 1712 is die 
vijver duidelijk te herkennen. 

Bij de grootscheepse herinrichting van de tuin in het laatste kwart van de acht-
tiende eeuw zijn vrijwel alle elementen van de formele tuin verdwenen. De vijver 
kreeg toen een veel grilliger vorm, maar op de plattegrond uit 1810 lijkt het dat 
het originele, halfronde deel is opgenomen in de ‘nieuwe’ vijver’. Dit zou zelfs 
kunnen betekenen dat de waterspuwer nooit van zijn plek is geweest en gewoon 
is gehandhaafd bij de nieuwe tuinaanleg. Helaas zijn er geen negentiende-eeuwse 
afbeeldingen van de tuin die dit kunnen bevestigen. De vroegst bekende afbeel-
dingen, waarop het sierstuk is te zien, dateren uit de jaren twintig van de vorige 
eeuw (nog voordat het landgoed grotendeels werd ontmanteld). Het is dan al half 
weggezakt in de vijver (de schelp ligt onder water), maar het is onmiskenbaar de 
waterspuwer die nu in de tuin van Museum Rijswijk staat. 

In de daarop volgende decennia zakte de waterspuwer steeds verder de vijver 
in. Pas toen de gemeente Rijswijk rond 2000 huis Cromvliet van de hand wil-
de doen, leek het raadzaam de waterspuwer veilig te stellen. Het gewicht was 
dusdanig dat de hulp van de brandweer werd ingeroepen om het loodzware tui-
nornament uit de vijver te lichten en af te voeren naar de gemeentewerf. Daar 
bleek dat diverse stukken van de schelp waren afgebroken. De ontbrekende delen 

De waterspuwer van Cromvliet op zijn huidige plaats in het Museum Rijswijk
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lagen vermoedelijk nog in de vijver. Opnieuw kwam de brandweer in actie. Een 
duiker speurde de bodem van de vijver af en vond inderdaad tal van brokstukken 
die bij de waterspuwer hoorden. Museum Rijswijk vernam van deze expeditie 
en opperde de fontein een veilige plaats in de museumtuin te geven. Andermaal 
kwam de brandweer in actie en deponeerde het geheel op het voorplein van het 
museum. 

Detail van de kaart van Kruikius

Vijver met wegzakkend element
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Na advies te hebben ingewonnen over de conservering van een achttiende-
eeuws marmeren tuinornament ging de waterspuwer wederom op transport. Bij 
steenhouwerij Maarsen werd niet alleen de schelp gelijmd maar werd het mar-
mer bovendien ontdaan van alle verontreinigingen die het tijdens het jarenlange 
verblijf onder water had opgedaan. Aldus opgefrist keerde de waterspuwer terug 
naar het museum in afwachting van een definitieve plaats in de tuin. Die plaats 
was snel gevonden maar de financiën die met een definitieve opstelling gepaard 
zouden gaan, bleven vooralsnog buiten bereik. 

Pas in 2012 zag een groot en ambitieus plan het licht dat behalve de opstelling 
van de waterspuwer nog veel meer elementen bevatte. Na de voltooiing van de 
nieuwbouw naast het Tollenshuis in 2012 was de tuin aan de beurt voor een face-
lift. Gelukkig had de tuin de bouwperiode zonder veel schade doorstaan en was 
een nieuwe aanleg niet nodig. Maar de tuin kon zeker aantrekkelijker gemaakt 
worden door de van her en der aangedragen tuinornamenten en bouwfragmen-
ten hier een plaats te geven. Naast de waterspuwer had de bodem van Cromvliet 
inmiddels ook een zeventiende-eeuwse fonteinschaal prijsgegeven. De gevelste-
nen die jarenlang bij de ingang van het museum in een muur waren ingemetseld, 
lagen sinds 2011 in de opslag. Ook deze stukken moesten opnieuw worden opge-
steld, aangevuld met de kleinere gevelstenen die in het museum lagen. De leeuw 
met het wapenschild dat ooit een van de hekpijlers van Huis te Hoorn sierde, 
kwam eveneens in aanmerking voor een prominente plaats in de tuin. Het ambi-
tieuze plan behelsde eigenlijk een soort ‘openluchtmuseum’ waarin dit deel van 
het Rijswijks cultureel erfgoed een vaste plaats zou krijgen. 
Vele fondsen bleken gevoelig voor dit plan en ondersteunden de subsidieaan-
vragen in ruime mate. En zo startte in het voorjaar van 2015 andermaal een 
onderneming, waarbij groot materieel, betonnen fundamenten en allerlei inge-
wikkeldheden vooraf gingen aan een tuin vol ‘versierselen’ die de bezoekers van 
vandaag hopelijk iets doen ervaren van het genoegen en de bewondering die vele 
generaties eerder ondervonden bij hun bezoek aan Rijswijk. 

De schelp wordt op een nieuw voetstuk gemonteerd
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Molens langs de Vliet
volmolens en snuifmolens

Aart Struijk

Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw waren er windmolens 
in Nederland. Dat waren uitsluitend korenmolens, die later in vrij-
wel alle steden en dorpen werden gebouwd. Vanaf het begin van de 

vijftiende eeuw waren poldermolens nodig om ons land droog te houden. 
Door de ontwatering van de veengebieden daalde de bodem en kon het wa-
ter niet meer op natuurlijke wijze worden afgevoerd. In het begin van de 
zeventiende eeuw kwam de ontwikkeling van wind-industriemolens goed op 
gang. Vele typen deden hun intrede, niet alleen zaag-, olie-, verf- en witmo-
lens, maar ook vol-, tras-, snuif- en runmolens. Het waren de machines en 
fabrieken van destijds, die een grote bijdrage leverden aan de welvaart van 
ons land. 
Vóór die tijd waren overal rosmolens in gebruik, waarbij het gaande werk 
werd aangedreven door een paard, en niet door de wind. Ze werden steeds 
gebruikt naast de windmolens en ingezet voor vele doeleinden. Zij hebben 
weliswaar een geringe capaciteit (slechts 1 pk!), maar het voordeel is dat zij 
niet afhankelijk zijn van de wind. 
Om een windmolen te laten bouwen, was toestemming nodig van de lands-
heer, en dat was de graaf en later de stadhouder van Holland. Die verleende 
het windrecht, waarvoor de eigenaar van de molen jaarlijks een belasting 
moest betalen. Werd hij binnen een stad of een heerlijkheid gebouwd, dan 
was toestemming nodig van het stadsbestuur of van de eigenaar van de heer-
lijkheid, in dit geval de ambachtsheer van Rijswijk. 

Inleiding
Langs de Vliet tussen Delft en de Hoornbrug in Rijswijk hebben tot aan het eind 
van de negentiende eeuw vele industriemolens gestaan. De Vliet, ook wel de 
‘Delftse vaart’ of ‘Haagse vaart’ genoemd, werd halverwege de twaalfde eeuw 
gegraven als verbinding tussen Delft en Rijswijk. Bij de Hoornbrug kon men ver-
der over het water naar Den Haag en Leiden. De waterwegen in Holland dienden 
niet alleen voor de afvoer van het overtollige polderwater, maar waren ook van 
groot belang voor zowel het vervoer van goederen als van personen. Bij voldoen-
de wind vond dat vervoer plaats per zeilschip, maar bij windstilte had men geen 
andere keuze dan de schepen door paarden te laten trekken of zelfs door men-
sen. Aan de oostzijde van de vaart was een jaagpad aangelegd, waar vanaf 1636 
beurtschippers een geregelde dienst hadden op Den Haag en Leiden. 
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In de  zeventiende en achttiende eeuw werd een aantal industriemolens gebouwd 
langs het water aan de westzijde van de Vliet in de Plaspoelpolder. In de loop der 
tijd stonden er olie-, kruit-, vol-, tras- en enkele snuifmolens en een papiermolen. 
Het was een gebied met veel bedrijvigheid. In dit artikel besteden wij aandacht 
aan de vol- en snuifmolens; de andere typen worden besproken in het Jaarboek 
van 2016
. 
Industriemolens langs het water
Men bouwde industriemolens bij voorkeur langs het water, vanwege de bereik-
baarheid en de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. In 1592 werd langs 
de Vliet de eerste molen gebouwd ‘gaende mette wind’ of in ieder geval werd 
in dat jaar het windrecht verleend. Het was de allereerste wind-oliemolen in de 
wijde omgeving. In 1634 werd er één voor papier gebouwd, niet ver van de bui-
tenplaats Pasgeld ‘omme mitten winde papier te maecken’. Deze beide molens 
zullen in een volgend artikel worden beschreven. Daarna zijn langs de Vliet twee 
volmolens gebouwd, één tras- en twee snuifmolens, die in dit artikel aan de orde 
komen.
Vrijwel alle industriemolens langs de Vliet hebben in de loop der tijd verschil-
lende functies gehad. De reden was eenvoudig dat op die manier meer was te 
verdienen. De eigenaren waren soms Delftse zakenlieden, die hun geld en kapi-

De molens ‘De Hoop’ en ‘Het Fortuijn’
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taal investeerden in molens om die te verhuren of te verpachten aan molenaars. 
In de  achttiende en negentiende eeuw waren er enkele mensen en families, zoals 
de zakenman Gerrit Groenevelt, de familie Van Kapel en de familie Viruly die 
meerdere molens in bezit hadden. 

I. Volmolens langs de Vliet

In de zeventiende eeuw liet de stad Delft twee volmolens bouwen langs de Vliet. 
Delft had ooit een bloeiende lakenindustrie, maar sinds de oorlog met Spanje was 
de export sterk afgenomen en liep ook de werkgelegenheid behoorlijk terug. Het 
stadsbestuur nam een aantal stimulerende maatregelen om Vlaamse lakenwerkers 
aan te trekken. Met de bouw van twee nieuwe volmolens langs de Vliet probeer-
de men de lakennijverheid nieuw leven in te blazen. De eerste nieuwe volmolen 
werd gebouwd in 1632 en de tweede in 1648.

De werking van de volmolen
De volmolen deed dienst bij de vervaardiging van lakense stoffen. Door te ’vol-
len’, een bewerking van geweven wollen stof waardoor deze sterk ging krimpen, 
werd een zeer goede kwaliteit laken verkregen. De wollen stoffen werden in 
grote kuipen gedaan, die waren gevuld met ‘volaarde’. Dat was een kleisoort, 
waaraan zeep of vet, warm water en urine werden toegevoegd. Urine bevat am-
moniak, waardoor wollen stoffen gaan vervilten. De urine werd verzameld in 
kruiken of tonnen die men bij grote gezinnen uitreikte. De wollen stoffen wer-
den langdurig in de houten kuipen door stampers bewerkt met als resultaat dat 
de stof kromp en een vervilt oppervlak kreeg. Na het vollen werden de weefsels 
uiteraard grondig gespoeld en ondergingen ze nog vele bewerkingen, voordat ze 
gereed waren voor de verkoop. 
De volmolens werden vaak ‘stinkmolens’ genoemd, vanwege de urine die werd 
gebruikt. Maar niet alleen de onaangename geur zorgde voor overlast. De kuipen 
met het volwater moesten na iedere productie worden geleegd en dat veroorzaak-
te de nodige waterverontreiniging. Dat was een probleem waar de volmolens in 
Rijswijk mee te maken kregen. 

Volmolens in de Plaspoelpolder
Aanvankelijk stuitte de bouw van de eerste windvolmolen op grote bezwaren. 
De bewoners van de Plaspoelpolder, waar deze zou worden gebouwd, waren niet 
van tevoren op de hoogte gesteld. Zij dienden op 11 mei 1632 een protest in bij 
de ‘Hoge Heemraden van Delfland’ tegen de voorbereidingen ter oprichting van 
‘een achtkantige volmolen’. Zij waren bang dat het water in de sloten, waaruit 
hun koeien dronken, door het lozen van het afval zou worden vervuild. De klacht 
had succes en de bouw moest worden gestaakt. 
De bestuurders van Delft waren onaangenaam verrast en stuurden een brief aan 
de ‘Hoge Raad van Holland’, waarin zij verzochten het verbod in te trekken. Zij 
konden aantonen dat van ernstige vervuiling van het water geen sprake zou zijn. 
Om de molen heen werden namelijk sloten gegraven, waarin het vuil en afval-
water werden geloosd, alvorens het water in de vaart en de poldersloten terecht 
zou komen. Na enkele toezeggingen gingen de bewoners van de Plaspoelpolder 
uiteindelijk toch akkoord, zodat de bouw kon worden voltooid.
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1. De oude stadsvolmolen (1632)
In 1632 stelde Hendrick Duijst van Voorhout, heer van Zevenhuizen, een stuk 
land langs de Vliet in Rijswijk beschikbaar aan de stad Delft, om daarop een 
windvolmolen te bouwen. De landmeter Johannes van Beest maakte een platte-
grond van de situatie ter plekke. 
Uit een rekening in de Blaffert van Rijswijk blijkt, dat Delft reeds in december 
1631 een akkoord had gesloten over het windrecht. Er moest jaarlijks vier gulden 
worden betaald ‘voor de windt bewajende de volmolen staende in Rijswijck’. 
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De windvolmolen met het bijbehorende woonhuis werd aanvankelijk verhuurd 
aan Delftse volders en lakenhandelaren, maar werd in 1648 verkocht. De nieuwe 
eigenaren waren overigens geen van allen werkzaam in de lakenhandel en heb-
ben de molen steeds verhuurd. Eén van die eigenaren was de timmerman Jan van 
Zijl die de molen van zijn vader had geërfd. In 1715 kon hij de verponding (een 
belasting op onroerend goed) niet meer betalen en op last van de stad Delft moest 
hij de molen verkopen. Gerrit Boon en Jan van Gilsen werden de nieuwe eige-
naren; enkele jaren later verkochten zij de helft van de molen aan Arie, een zoon 
van Jan van Gilsen. 

De molen wordt ‘De Stier’ genoemd
Arie van Gilsen was getrouwd met Engeltje Boon. Arie had grootse plannen: sa-
men met zijn schoonvader, Gerrit Boon, leende hij f 2.000 om de volmolen te 
laten ombouwen tot een runmolen. Hierin werd eikenschors vermalen tot ‘run’, 
waaruit looizuur werd gewonnen, dat werd gebruikt in de leerlooierij. In 1728 
leende hij weer een groot geldbedrag om vlak bij zijn runmolen een nieuwe 
snuifmolen, die hij ‘Het Fortuijn’ noemde, te bouwen (zie verderop in dit arti-
kel). Ook kocht hij in 1732 van zijn zwager Adam Scholtus de helft van diens 
papiermolen die langs de Vliet stond, ten noorden van de buitenplaats Pasgeld. 
Bovendien werd de runmolen - de vroegere Delftse volmolen dus - omstreeks 
1733 omgebouwd en ingericht als papiermolen. 
Maar het ging Van Gilsen niet ‘voor de wind’. De kosten groeiden hem boven 
het hoofd en in 1737 ging hij failliet. Zijn zwager Cornelis Boon bood hem nog 
financiële hulp, maar in 1741 ging ook hij failliet. De beide molens, de papier-
molen (de vroegere vol- en runmolen) en Het Fortuijn werden verkocht aan Dirk 
Starreveld. Maar ook deze nieuwe eigenaar redde het niet; hij ging in 1743 fail-
liet en de beide molens werden een jaar later weer doorverkocht. 

In 1744 was Gerrit Groenevelt in Rotterdam aanwezig bij een veiling en ver-
koop in logement ‘Het Swijnshooft’, waar de twee molens uit de failliete boedel 
van Dirk Starreveld te koop werden aangeboden. Samen met de Rotterdamse za-
kenman Jasper Kool kocht hij de papiermolen en de snuifmolen Het Fortuijn. De 
papiermolen - de voormalige Delftse stadsvolmolen, daarna runmolen - was inmid-
dels verbouwd tot verfmolen. Vier jaar later kocht Groenevelt de andere helft van 
de beide molens van zijn compagnon en toen bleek dat de verfmolen de naam ‘De 
Stier’ had gekregen. In 1769 kwam De Stier door een schenking in bezit van zoon 
Gilles Groenevelt. Daarna zijn er geruime tijd geen aktes bekend, maar in 1808 
was De Stier omgebouwd tot een snuifmolen. 
De Delftse volmolen werd dus achtereenvolgens run-, papier-, verf- en snuifmolen.

De familie Viruly en de gebroeders Hioolen
Het is niet duidelijk wat er na die tijd precies is gebeurd met De Stier. In 1817 
was Jan van der Feijst molenaar op de snuifmolen, maar dat wil niet zeggen dat 
hij ook de eigenaar was, want een koopakte is niet gevonden. In 1821 werd Jan 
Dionijs Viruly eigenaar, maar ook daarvan is geen koopakte gevonden. Viruly 
was een schatrijke koopman die in 1791 de buitenplaats ’s-Gravenmade’ aan 
de Delftse straatweg in de Oude Broekpolder kocht. Een half jaar later kocht 
hij voor bijna f 30.000 het nabijgelegen ‘Oversteen’, een buitenplaats nabij het 
Tolhek langs de Vliet. Na zijn overlijden in 1831 werd zijn nalatenschap, die 
een totale waarde had van meer dan f 950.000 (!), verdeeld. Snuifmolen De Stier 
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kwam in bezit van zoon Pieter Viruly, die de molen in 1837 verkocht aan zijn 
oudste zoon Jan Dionisius Viruly. In september 1841 brandde de molen geheel 
uit, maar werd daarna weer opgebouwd. 
De snuifmolen is toen ingericht voor een dubbele functie, namelijk ook voor het 
malen van specerijen. In 1859 werd De Stier verkocht aan de gebroeders Hioolen, 
snuiffabrikanten in Kralingen. Zij kregen in 1866 toestemming om de molen te 
verplaatsen naar de Kralingse Plas in Rotterdam, ter vervanging van hun snuifmo-
len ‘De Nieuwe Star’ die kort daarvoor in brand was gegaan. Op de plaats van de 
verbrande molen werd De Stier op een nieuwe stenen voet als snuif- en specerij-
enmolen ‘De Ster’ opgebouwd. In 1962 vloog ook De Ster in brand, en werd ook 
nu weer herbouwd. Vanaf 1969 zorgt hij samen met snuifmolen ‘De Lelie’ weer 
voor het malen van specerijen en snuiftabak aan de Kralingse Plas. 

De voormalige Rijswijkse molen ‘De Stier’ staat nu in Kralingen
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2. De tweede Delftse volmolen (1648)
In 1647 besloot het stadsbestuur van Delft een tweede windvolmolen langs 
de Vliet te bouwen, een paar honderd meter ten noorden van de buitenplaats 
Pasgeld, op de werf van een afgebroken oliemolen. Dit besluit was nog steeds 
bedoeld als maatregel om de lakenindustrie te stimuleren. Een jaar later was de 
achtkantige volmolen met het bijbehorende woonhuis, al in bedrijf. Het stadsbe-
stuur verkocht hem na oplevering aan enkele Delftse lakenhandelaren, die hem 
verhuurden aan volmolenaars. 
In 1747 werd Hendrik van Kapel eigenaar. Hij was snuiffabrikant en liet de vol-
molen ombouwen tot een snuifmolen, want snuiftabak was in die tijd een zeer 
gewild product en er was veel vraag naar. Na het overlijden van Hendrik van 
Kapel sr. in 1799 kwam de molen in bezit van zijn kleinzoon en naamgenoot. 
Deze Hendrik van Kapel jr. was in 1800 getrouwd met Lena Borsboom, dochter 
van de papierfabrikant Gerrit Borsboom. Na het overlijden van zijn schoonvader 
in 1822 werd Hendrik van Kapel eigenaar van diens papiermolen; de beide mo-
lens stonden direct ten noorden van Pasgeld. 

De kadastrale kaart van 1832 geeft de plaats van de verschillende molens aan
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Na die tijd kocht Hendrik van Kapel jr. nog twee snuifmolens langs de Vliet, na-
melijk ‘De Hoop’ (1832), en ‘Het Lam’ (1833). Toen hij in 1849 overleed, werd 
zijn nalatenschap verdeeld onder zijn erfgenamen. Zijn drie zoons werden wel-
iswaar genoemd als ‘snuiffabrikant’, maar in andere akten werden twee van hen 
vermeld als ‘papierfabrikant’. In 1863 werd de voormalige volmolen verkocht 
aan de gebroeders Tilanus. Aan het eind van de negentiende eeuw werd hij ‘De 
Oranjeboom’ genoemd en omstreeks 1890 afgebroken in verband met de verbre-
ding van de Vliet. 

II. Snuifmolens langs de Vliet
Het is opmerkelijk dat er zoveel snuifmolens langs de Vliet hebben gestaan. 
Het gebruik van snuiftabak in Holland dat in de  zeventiende eeuw begon, werd 
bij alle bevolkingsgroepen zeer populair. Voor de snuiffabrikanten was het een 
nieuwe en lucratieve markt. Het was gebruikelijk dat vóór die tijd niet alleen de 
mannen, maar ook vrouwen pijp rookten. De snuiftabak werd vooral bij vrouwen 
een zeer gewild product, want pijproken vond men toch een beetje onfatsoenlijk. 
De snuif bewaarde men in snuifdoosjes van ongeveer 20 gram. Bekende merken 
waren ‘Rappé de Paris’, ‘Sint Omer’, ‘Tonca’, ‘Pompadour’, ‘Sint Vincent’ en 
‘Tabac de Dames’. Voor iedere soort had men een ander doosje. In de gegoede en 
rijkere kringen waren prachtige snuifdoosjes in gebruik, die gemaakt waren van 
zilver, goud, ivoor, parelmoer, hoorn, diverse houtsoorten en zelfs papier-maché. 
De doosjes hadden mooi bewerkte dekseltjes met inscripties, ingelegd met kleine 
edelsteentjes, of ze waren zeer fijn beschilderd. Het is bekend dat Napoleon er 
een grote collectie van had, want hij kreeg vaak de meest bijzondere en kostbare 
snuifdoosjes als relatiegeschenk van politici. En zo werd het kleinnood een maat-
staf voor welstand en rijkdom. 

Snuifdozen van messing, schildpad en hout, negentiende eeuw. Linksonder Napoleon
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De fabricage van de snuiftabak 
Voor de productie van snuiftabak werden vooral de donkere en vettige tabaks-
soorten gebruikt, zoals de ‘Virginia’ en de ‘Kentucky’. Vroeger werd ook de 
inheemse ‘Amersfoortse’ tabak gebruikt, die van een uitstekende kwaliteit was. 
Er werden vele soorten snuiftabak gemaakt en er zijn nog veel ‘recepten’ bekend. 
Veel snuiffabrikanten schreven echter hun recept niet op papier, zodat het niet 
kon worden nagemaakt. De samenstelling van de saus was tevens het geheim van 
hun snuiftabak. Hieronder volgt een algemene werkwijze voor de fabricage van 
snuiftabak uit die tijd. 
De tabaksbladeren werden eerst gestript, dat wil zeggen ontdaan van de stelen en 
de nerf, en daarna in een tobbe met pekel en saus gedompeld. Als basis voor de 
saus gebruikte men vaak een mengsel van brandewijn of rum, jeneverbessen, ro-
zijnen of krenten die in water werden gekookt. Daaraan werd - afhankelijk welke 
saus men wilde samenstellen - suikerstroop, kalmoes, rozenhoutolie, koriander, 
tamarinde, sassafras, kruidnagel, salmiak of potas toegevoegd. Het gebruik en de 
toevoeging van sassafras is opmerkelijk: men wist vroeger niet dat de olie van 
deze plant een stof bevat die op ‘XTC’ lijkt! 
Na het sausen van de tabak volgde een proces van ‘fermentatie’, dat is een gis-
tingsproces, waarbij de saus langdurig inwerkt op de tabak. Er waren twee 
manieren waarop de snuiftabak kon worden verwerkt. 
De eerste en relatief snelle manier van werken, was de gesausde tabak langere 
tijd opeen geperst in afgesloten houten kisten te bewaren. Daarbij ontstaat een 
‘hooibroei’, waarbij het fermentatieproces op gang komt. Na enige maanden 
werd de tabak uit de kisten gehaald en in de stampkuipen gedaan, dat waren gro-
te, langzaam ronddraaiende tonnen, waar de tabak met messen werd fijngemaakt. 
De tabak werd meestal nog onder de maalstenen fijngewreven en daarna zo fijn 
gezeefd, dat de poeder kon worden opgesnoven.

Stampkuipen
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De andere manier om snuif te maken was een heel bijzondere methode, namelijk 
het maken van ‘karotten’. Met deze werkwijze werd de beste soort snuif ver-
kregen, maar ze was tijdrovend en arbeidsintensief. Het selecteren, strippen en 
sausen van de tabak ging op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Daarna 
werden de gesausde tabaksbladeren in een linnen doek gerold, die met een touw 
over de gehele lengte strak werd omwikkeld. Hierdoor ontstond een rol tabak, 
een ‘pop’ van ongeveer twee kilo: de karot. 
De karotten werden twee of drie weken opgeslagen en regelmatig gekeerd en ge-
draaid. In de volgende fase werden het touw en de doek verwijderd en volgde 
het proces van ‘fiseleren’. Dat is de handeling, waarbij de bundel tabak wordt 
omwikkeld met een dun touw, zodat de karot eruit ziet als een lange rollade. 
De karotten werden minstens zes maanden bewaard om verder te fermenteren, 
maar vaak was dat wel drie of vier jaar of nog langer. Na die fermentatieperiode 
werden de karotten in de stampkuipen tot snuif verwerkt, zoals hierboven reeds 
beschreven. De fijnere soorten snuif werden nogmaals onder de molenstenen fijn-
gewreven en gezeefd tot een zeer fijn poeder. 
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Voor beide methoden gold dat de snuifpoeder werd geparfumeerd door er aro-
matische oliën aan toe te voegen. Afhankelijk van de soort werd menthol, 
jasmijnolie, lavendel, rozenolie, citroen of kaneel toegevoegd. De snuif werd 
bewaard in kleine houten vaatjes van hooguit vijf kilo en werd zo naar de winke-
liers verzonden. In de tabakswinkels werd de snuiftabak in Delfts blauwe potten 
in voorraad gehouden 

3. Snuifmolen Het Fortuijn, later ‘Clarissa Maria’ genoemd
Over Het Fortuijn - later zaagmolen de Clarissa Maria - is een uitstekend artikel 
verschenen van de hand van Anke Gerritsen. De geschiedenis zal daarom hier in 
grote lijnen worden beschreven.

Zoals hierboven al gemeld, liet molenaar Arie van Gilsen in 1728 ten noorden 
van zijn runmolen een nieuwe snuifmolen bouwen, die Het Fortuijn werd ge-
noemd. Hij leende f 1.200, waardoor zijn schulden behoorlijk opliepen, want 
voor het ombouwen van zijn runmolen had hij ook reeds f 2.000 geleend. Voor 
beide leningen werden de molens als onderpand gesteld, ten behoeve van de 
geldschieter. Toen hij in 1732 ondanks die hoge schulden de helft van de papier-
molen van zijn zwager Adam Scholtus kocht, ging Van Gilsen in 1737 failliet, 
en moesten de beide molens worden verkocht. Na de gedwongen verkoop bleef 
Arie van Gilsen gewoon op de snuifmolen werken en toen in 1741 Het Fortuijn 
voor f 1.800 werd verkocht aan Dirk Starreveld, sloot hij een contract met hém 
af. Starreveld ging echter ook na een paar jaar failliet. en zo werden de zaken-
man Gerrit Groenevelt en zijn compagnon Johannes van Geer in 1744 de nieuwe 
eigenaren. In 1748 kocht Groenevelt de andere helft van de molens, zodat hij de 
enige eigenaar werd. In 1750 sloot Van Gilsen ook met hem een huurcontract af 
voor de volgende tien jaar. 

De molen omgebouwd tot trasmolen
In 1761 bood Groenevelt de molen te koop aan. In de advertentie werd de molen 
omschreven als een ‘welgelege snuyfmoolen, genaemt het Fortuyn, met sijn wel-
gelege extra fraeije huijs erve, loods, eest, en alle verdere gereetschappen’. De 
nieuwe eigenaren George Frederik Schever en Hendrik van de Berk betaalden 
f 2.000 voor de molen. Groenevelt verstrekte hun daartoe een lening tegen 3½ % 
rente, die zij in tien jaar moesten afbetalen. 
In 1766 kreeg Hendrik van de Berk toestemming (consent) om een nieuwe mo-
len te bouwen langs de Vliet en verkocht zijn deel van Het Fortuijn aan Schever, 
die daarmee de enige eigenaar werd. De molen was intussen omgebouwd tot een 
gecombineerde snuif- en trasmolen. Na deze verkoop in 1766 bleef het lange 
tijd stil rond Het Fortuijn. In 1815 werd Jan Dionijs Viruly de eigenaar, maar 
een koopakte is niet gevonden. In 1831 - het jaar dat Viruly overleed - werd 
de trasfabrikant Jan Snellen genoemd als eigenaar. Het is waarschijnlijk dat de 
snuifproductie toen was gestopt. 

De zaagmolen Clarissa Maria
Vanaf 1846 was de familie Tortike lange tijd eigenaar van de trasmolen. Toen aan 
het eind van de negentiende eeuw definitief bekend werd dat de Vliet zou worden 
verbreed, werd Het Fortuijn verkocht aan de firma J.H. de Swart. Terwijl alle an-
dere windmolens langs de Vliet werden afgebroken, of reeds waren verdwenen, 
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werd Het Fortuijn enkele meters naar achteren verplaatst en weer opgebouwd. 
De Swart kreeg in 1894 toestemming om zijn trasmolen te verbouwen tot ‘eene 
inrichting tot wind-houtzaagmolen’. De zaagmolen begon zijn nieuwe bestaan 
onder de naam Clarissa Maria. Ter gelegenheid van deze verplaatsing en verbou-
wing werd een gedenksteen geplaatst door de nieuwe eigenaar. Deze wordt in het 
Rijswijks museum tentoongesteld. 

De ‘Clarissa Maria’ in 1903
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In 1902 werd de Rijswijkse timmerman Dirk Visbach sr. eigenaar, maar hij liet 
de molen al spoedig over aan zijn zoon Dirk Visbach jr. In 1911 werd overge-
schakeld op een ‘machine’, namelijk een gasverbrandingsmotor, waarvoor een 
machinehuis werd gebouwd. Hoe het de zaagmolen verder is vergaan, kunt u le-
zen in het artikel van Anke Gerritsen. Ondanks plannen in de jaren zestig voor 
verplaatsing naar de Zaanstreek, zijn de sterk vervallen molen en de bijgebouwen 
in maart 1979 afgebroken. 

4. De tras- en snuifmolen Het Lam
De Rotterdamse koopman Gerrit Groenevelt was in de achttiende  eeuw zakelijk 
zeer actief in Rijswijk. Hij was een welgesteld man, maar merkwaardig genoeg 
wordt nergens vermeld wat voor soort zaken hij deed of wat voor koopmanschap 
hij bedreef. Hij had langs de Vliet een paar stukken land en enkele huizen in be-
zit, en in 1752 kocht hij de hofstede ‘Elsenburg’. 

De nieuwe trasmolen ‘Het Lam op ’t Groenevelt’
In 1760 liet Groenevelt in de nabijheid van zijn twee molens - Het Fortuijn en 
De Stier - een nieuwe molen bouwen, die hij ‘Het Lam’ noemde. Het was een 
trasmolen die werd gebouwd op een stuk land van 200 roeden groot dat deel uit-
maakte van een stuk land van 8 morgen, dat Groenevelt in 1749 had gekocht. Ten 
noorden en ten westen van de molen had hij land in bezit en het zegt misschien 
iets over de persoon Groenevelt dat hij de nieuwe molen -waarschijnlijk niet zon-
der trots- Het Lam op’t Groenevelt noemde. 
Direct, nadat de molen was gebouwd, verkocht hij hem voor f 8.000 aan Jan 
de Bruijn en François Ruijchaver, twee kooplieden uit Delft. Zij betaalden 
f 3.000  contant, en leenden f 5.000 van de verkoper om de koop te financie-
ren. Op de molen rustte een windgeld van vier gulden per jaar, te betalen aan de 
Ambachtsheer van Rijswijk. De nieuwe eigenaren hadden in 1766 een nieuwe 
trasmolen laten bouwen aan de zuidzijde van Delft, op de ‘Oostenrijkse toren’. 
Zij hadden daarvoor eveneens een behoorlijk bedrag geleend en besloten één van 
de molens van de hand te doen. In 1773 verkochten zij Het Lam met het woon-
huis en de schuur, voor f 6.000 aan de Delftse koopman Paulus Frans d’Hooge. 

‘Het Lam op het Hooge’
De nieuwe eigenaar bouwde de trasmolen om tot een snuif- en volmolen en gaf 
de molen een andere naam. Kennelijk geïnspireerd door de naam die Groenevelt 
destijds aan de molen gaf, noemde hij de molen nu Het Lam op het Hooge. Met 
die opvallende naamgeving gebeurde enige jaren later nog iets opmerkelijks. 
Paulus Frans d’Hooge liet in 1778 een nieuwe molen bouwen op een stuk grond 
waar tegenwoordig aardewerkfabriek de ‘Porceleijne Fles’ is gevestigd. Het was 
een gecombineerde snuif- en zaagmolen, die hij naar analogie van zijn molen 
langs de Vliet ‘Het Tweede Lam op het Hooge’ noemde, maar later ook vermeld 
als ‘Het Nieuwe Lam op het Hooge’. 
Na het overlijden van de molenaar verkocht zijn weduwe in 1799 Het Lam op 
het Hooge aan de succesvolle snuiffabrikant Adriaan van Loon. Hij noemde de 
molen daarna weer gewoon Het Lam en gebruikte hem vanaf die tijd uitsluitend 
als snuifmolen. Van Loon was mede-eigenaar van de snuif-, run- en volmolen 
‘Windlust’ aan het eind van de Hopsteeg in Delft.
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Na het overlijden van Adriaan van Loon in juli 1833 werd de molen verkocht aan 
Hendrik van Kapel. De nieuwe eigenaar was aanvankelijk snuiffabrikant en werd 
later eigenaar van de papiermolen ‘Op de Ackers’ van zijn schoonvader. De mo-
len Het Lam werd vóór 1866 afgebroken. 

5. Snuifmolen ‘De Hoop’
In 1766 gaf Elisabeth Maria Cromhout, douairière van heer Gerard Anthonij ba-
ron van Wassenaar, een stuk land van 8 morgen in eeuwigdurende erfpacht aan 
Hendrik van de Berk. Het land lag in de Plaspoelpolder aan de Delftse Vaart, 
direct ten zuiden van de ‘Steenplaats’. Op een gedeelte ervan, groot 65 roeden 
werd een nieuwe molen gebouwd die De Hoop werd genoemd; het was de meest 
noordelijke molen langs de Vliet. De huurder Hendrik van de Berk woonde in het 
Ambacht van Rijswijk en had kort tevoren zijn aandeel in de molen Het Fortuijn 
verkocht. Na zijn dood in 1781 werd De Hoop met het woonhuis voor f 7.000 
verkocht aan zijn schoonzoon Dirk Bordewijk. Bij de verkoop werd vermeld 
dat er een hypotheek op stond van f 2.000 ten behoeve van Gerrit Groenevelt, 
en dat de molen, het woonhuis en de grond, in leen was van ‘de Huijse van te 
Werve’. Elisabeth Maria Cromhout was Vrouwe van Alkemade, Vrijenhoek en 
Nieuwkerk, en bovendien was zij een zuster van Godefridus Cromhout, heer van 
Te Werve. 
In 1788 ging Dirk Bordewijk failliet en uit de boedel werd snuifmolen De Hoop 
verkocht. In de advertentie was sprake van ‘een extra welgelegen, zeer hegte, 
sterke en welbeklante snuifmolen, genaamt De Hoop, met desselfs aangename 
en wel doortimmerte huizinge, tuin en erve, alles staande en gelegen aan de 
Delftsche Trekvaart, onder den Ambachte van Rijswijk’. 
De molen werd voor bijna f 5.000 verkocht aan Joachim Hoekemeijer die hem 
drie jaar later voor f 7.500 verkocht aan Hendrik Schaijk (ook geschreven als: 
Schaaij). Voor de grond die in leen was van het Huis te Werve moest een jaar-
lijkse pacht van f 400 worden betaald. 

De molen ‘Windlust’ in Delft



l40l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
15

  l 
  M

ol
en

s 
la

ng
s 

de
 V

lie
t

De familie Viruly
Molenaar Hendrik Schaijk overleed in 1800, zijn vrouw Johanna Cubes in 1818. 
Haar erfgenamen verkochten de snuifmolen in juli 1818 aan Jan Dionijs Viruly 
(1757-1831). De Hoop werd omschreven als een molen ‘waarop sedert vele jaren 
het malen van snuif met extra goed succes is gedaan en nog werd gecontinueerd’. 
Het woonhuis naast de molen had een voorkamer en vijf binnenkamers en men 
had ‘een aangenaam uitzicht op de daarlangs lopende Trekvaart, en de landen 
daarover en achter gelegen’. Het is enigszins duister wat Viruly met de molen 
wilde doen. Uit aantekeningen van de controleur der belastingen in 1822 blijkt 
dat snuifmolen De Hoop al twee jaar niet in gebruik was; men wist eigenlijk niet 
eens wie de eigenaar was! 
Na de dood van Viruly in 1831 werd een jaar later de inventaris van zijn boedel 
opgemaakt. Merkwaardig genoeg staat er niets in over de snuifmolen. Molen De 
Hoop werd in 1832 verkocht aan Hendrik van Kapel, die reeds enkele andere 
molens in Rijswijk in bezit had. 

De Hoop in brand (1889)
In september 1889 vloog molen De Hoop door blikseminslag in brand en werd 
vrijwel volledig door de vlammen verwoest. In het Rotterdamsch Nieuwsblad 
stond daarover het volgende bericht: 

Zaterdagavond omstreeks half zeven sloeg de bliksem in een snuifmo-
len staande aan het Jaagpad van de Haagsche vaart, gemeente Rijswijk. 
In minder dan een uur tijd lag de molen in asch; de stoomspuit van de 
Nederl. Gist- en Spiritusfabriek heeft daar weder haar krachten getoond. 
Persoonlijke ongelukken zijn er niet voorgevallen. De molen had afgebro-
ken moeten worden om ruimte te maken voor het nieuwe kanaal en was 
reeds door de Staat onteigend op 1 november.

Een maand later werden de restanten van de afgebrande molen, zoals de gegoten 
ijzeren molenas, verkocht. Bovendien was er nog wat eiken-, grenen- en vuren-
hout gered. In januari werden de molen, het woonhuis en de knechtswoning voor 
afbraak verkocht. Daarmee kwam na 125 jaar een eind aan deze molen. Niet lang 
daarna werden de fundamenten en verdere sporen van de molenwerf verwijderd 
bij de verbreding van de Vliet. 

Tot besluit
In 1866 maakte de Rijswijkse burgemeester op verzoek van de provincie een 
overzicht van de aanwezige windmolens in zijn gemeente. Hij kwam toen tot een 
totaal van vijf industriemolens, te weten een koren-, tras- en papiermolen, alsook 
twee snuif-, en enkele poldermolens. 
De windmolens hebben in hoge mate bijgedragen aan de welvaart in ons land. 
Door de komst van de stoommachines in de  negentiende eeuw werden zij over-
bodig en vele zijn dan ook afgebroken. De bedrijvigheid van weleer langs de 
Vliet is inmiddels verdwenen. Met de komst van de vrachtwagens en de auto’s is 
de infrastructuur in ons land totaal gewijzigd. Het was niet meer strikt noodzake-
lijk dat fabrieken langs het water werden gebouwd. 
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Vrijwel alle molens langs de Vliet hebben meerdere functies gehad. De eigena-
ren waren vaak gedwongen hun molen te laten verbouwen en een andere functie 
te geven, omdat de economische omstandigheden dat vereisten. Toen de Vliet in 
de jaren na 1892 werd verbreed, zijn alle molens afgebroken en zijn alle funda-
menten en restanten verdwenen. Alleen de zaagmolen Clarissa Maria heeft zijn 
bestaan kunnen voortzetten, niet meer alleen op windkracht, maar later met be-
hulp van een machine. Toen in 1979 deze totaal vervallen zaagmolen - of wat 
daar nog van over was – afgebroken werd, kwam daarmee een definitief einde 
aan de molens langs de Vliet. 

Verklarende woordenlijst
- Blaffert (of blaffaard): register of legger waarin de inkomsten en belastingen 

op grond worden bijgehouden.
- Tras: fijngemalen tufsteen, een vulkanisch gesteente; wanneer tras wordt 

gemengd met kalk of cement, wordt een waterdichte mortel verkregen. 
- Fermentatie: een gistingsproces.
- Het gaande werk: alle bewegende onderdelen en overbrengingen van de 

molen.
- Roede: een oppervlaktemaat, circa 14,8 m2.
- Morgen: een oppervlaktemaat, circa 0,85 m2.

Bronnen
- Gemeentearchief Delft (GAD), Oud-archief 1.1, (met name de inv.nrs. 277, 

481, 501, 736, 740, 748, 963, 964, 977, 978, 979, 1538, 1539, 1998).
- GAD, archiefnr. 700 Rijswijk, Transportregisters: met name inv.nrs. 533-540. 
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Vier generaties Van Munster: 
‘De Magneet ging voor alles’

       
Marianne van Rossum en Marty Thieleman

                                               

Modehuis De Magneet’ leek voorbestemd om als één van de nog 
weinige familiebedrijven in de Herenstraat Rijswijk overeind te 
blijven. Vier generaties bedienden klanten met fournituren, textiel, 

lingerie en kinderkleding. Opgericht in 1924 door overgrootvader Hein van 
Munster voltrok zich toch het onvermijdelijke: het chique ‘modemagazijn’ 
sloot 1 januari 2008. Tilly van Munster vond het als laatste telg aan de lei-
ding, genoeg. Vanwege het momentum, maar ook doordat de dood van haar 
vader Nico van Munster (68) als een schaduw boven de zaak bleef hangen. 
Nóg verlangen Rijswijkers terug naar De Magneet, zo valt te beluisteren. 
Nico’s weduwe Wil (79), zoon Joop (55) en dochter Tilly (52) kijken terug op 
het bedrijf dat het 83 jaar volhield en in hun leven allesbepalend was. Nico’s 
broer Jan van Munster en zus Mia Pollen-van Munster dragen bij aan dit 
relaas: ‘Het bedrijf ging voor alles’.
 
Pijpenla aan Heerenweg
Jarenlang was hij zetbaas in een Goudse fourniturenzaak van ‘Wisbrunn en 
Liffmann’ en één wens spookte tot op late leeftijd door zijn hoofd. Hein van 
Munster wilde een eigen winkel. Uiteindelijk nam hij het besluit met zijn der-
tien jaar jongere echtgenote Neeltje de Vries, die hij in diezelfde winkel als ver-
koopster tussen de ‘kantjes en bandjes’ had leren kennen. Als 61-jarige opende 

‘

Henricus Joannes van Munster (Hein, 1873-1933) en Neeltje van Munster-de Vries (1876-1966)
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Hein in 1924 in een klein pand 
aan de Heerenweg, zoals het brede 
deel van de Herenstraat toen heet-
te, manufacturenwinkel ‘NV De 
Magneet’. De van de ‘Hanzebank’ 
overgenomen pijpenla was 50 vier-
kante meter groot en volgestouwd 
met fournituren, gordijnen, stoffen, 
kousen, lingerie en ‘kindergoede-
ren’, zoals een krantenadvertentie 
luidde. De zaak liep als een trein; 
oudste dochter Mien werkte mee. 
Hein was een markante, breedbe-
snorde man, die als goedgekleed 
notabel opviel in het straatbeeld. 
Hij kreeg met Neeltje zes dochters 
en drie zonen.

Advertentie uit 1925

De etalage begin jaren dertig, met één van de dochters
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Zijn leeftijd zal er debet aan zijn 
geweest dat hij de zaak niet lang zou be-
stieren. Tot 1929, precies vijf jaar. Toen 
stapte zoon Jan in de zaak, die ook een 
depot was voor de ‘Zwitsersche Ververij 
en Chemische Wasscherij Rijswijk’, zo-
als prominent aangegeven boven een 
buitenvitrine voor de zaak. Opmerkelijk 
is dat de in 1863 in Amersfoort geboren 
overgrootvader Hein voor zijn huidige 
nazaten geen grote bekende is, beaamt 
Wil van Munster-van Veenendaal (79), 
echtgenote van Nico, de voorlaatste 
directeur. ‘Dat klopt. Er is weinig in-
formatie achtergebleven. Het is ook 
lang geleden. We weten dat op het laatst 
voor Neeltje nog een huis aan de Prinses 
Mariannelaan in Voorburg is gekocht. 
Op verjaardagen zag ik wel hun doch-
ters, voor ons ‘tantes’. Die zijn allemaal 
dood, Logisch, want zij waren toen al 
zestigers.’ 

De Herenstraat met links achter de zonwering De Magneet, daarachter het burgemeestershuis en De Sierkan

Rekening voor mevrouw Hoogenraad, 1936
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Ambulante handel
‘Er gebeurde gewoonweg meer toen mijn latere schoonvader Jan van Munster 
de zaak overnam. Die was vóór die tijd met stoffen en textiel actief in omringen-
de veendorpen van Gouda, die hij bezocht met de bakfiets. Eenmaal in Rijswijk 
nam hij het initiatief tot grote uitbreidingen zoals door de aankoop van de na-
burige burgemeesterswoning. En toen mijn man Nico later ook het naastgelegen 
pand ‘De Sierkan’ overnam en erbij betrok werd het echt groot,’ vertelt Wil van 
Munster. Zij maakte het allemaal mee vanaf 1951, toen zij als dochter van een 
drogist op vijftienjarige leeftijd door Jan werd aangenomen als leerling-verkoop-
ster. ‘Het was mijn droom in zo’n zaak te werken.’ Wil, die nog altijd achter het 
‘Magneetgebouw’ woont, kwam in 1936 in Utrecht ter wereld. ‘Toen mijn vader 
in oorlogsjaar 1945 stierf, is de drogisterij verkocht. Mijn moeder had drie kinde-
ren en hertrouwde in 1946 met Rijswijker Joop Florie, met wie zij later ook drie 
kinderen zou krijgen. Zij gingen naar Rijswijk, waar Joop als mijn tweede vader 
een tuinbouwbedrijf had aan de vroegere Kleiweg, waar nu winkelcentrum ‘In 
de Boogaard’ is. Na de onteigening vanwege alle uitbreidingen daar ging Florie 
aan de slag als tuin- en onderhoudsman bij bejaardencentrum ‘Vredenburch’ en 
kwamen wij te wonen in de Da Costalaan. Vandaar stak ik als elfjarige altijd 
de Haagweg over, ook om naar de Mariaschool te gaan. Ik wilde later naar de 
naaischool, onderdeel van de Voorburgse huishoudschool. Daar behaalde ik mijn 
diploma’s. Na die drie jaar wilde ik als vijftienjarige naar De Magneet. Ik meldde 
mij in de zomervakantie en kon komen op 1 oktober 1951.’

Modernisering
De familie had met de winkel net een drukke tijd achter de rug met een ingrijpen-
de uitbreiding en de aanleg van het magazijn in de kelder. Die vielen samen met 
het zilveren jubileum in 1949, waar de lokale kranten aandacht aan besteedden 
en collega-winkeliers met vlagvertoon niet achterbleven. De verkoopruimte werd 
gemoderniseerd en er kwam chique parket. ‘De betimmeringen zijn in eiken uit-
gevoerd, zodat de zaak niet voor die van de grote stad behoeft onder te doen’, 
schreef een Rijswijkse krant. Velen maakten op de receptie hun opwachting, on-
der wie Magneets buurman Theo Jan Elsen. De wethouders ir. P. Hazelzet en ir. 
P. Stempels zonden felicitaties. ‘De kleine Magneet is een grote Magneet gewor-
den, die, laten wij hopen, voor de eigenaar een verdubbelde aantrekkingskracht 
zal blijken te bezitten,’ schreef de meelevende journalist.
Wil bleek intussen op haar plaats. ‘Ik was door Jan aangenomen, maar toen ik 
achter de toonbank stond, wist ik eerst niet goed hoe te beginnen. Jan kwam 
toen naast mij staan en zei dat ik maar moest proberen een klant aan te spreken. 
Ik weet nog dat ik als eerste een ritssluiting verkocht. Ik stond bij het ‘klein-
vak’, de fourniturenafdeling. Nog niet bij de ‘stoffen’ of zo. Dat deden oudere 
verkoopsters, hoger in de hiërarchie. Mijn schoonvader was nogal op kleding en 
we moesten allemaal in het zwart. We hadden vijf à zes verkoopsters met een 
cheffin. Mijn latere man Nico was 16 jaar en werkte in het magazijn. Ik moest 
daar dikwijls bijvullen, dus zo is het tussen ons eigenlijk begonnen. Niet gelijk 
hoor, want je moest erg uitkijken. We waren vijftien en zestien jaar. Het bracht 
in de zaak ook wat geklets en wrijving bij andere meiden. ‘Waarom jij wel,’ leek 
de boodschap. Ik weet wel dat ik toen keihard werkte. Ben altijd een werkezel 
geweest.’
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Johannes Martinus van Munster 
(Jan, 1900-1968)

De etalage in 1951

Spaarsysteem met bonnen, jaren vijftig
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‘Wat ik toen verdiende? Ongeveer 40 gulden per maand. Was ik wel tevre-
den over, ik was immers leerling. Dat geld kreeg je in een papieren zakje mee. 
Hoeveel uur ik werkte? Tsja, je begon maandagochtend met het uithalen van de 
etalage, zodat de etaleur aan de slag kon. Je maakte schoon, ging vegen, ramen 
zemen, veel met Nico samen. We klopten met z’n tweeën de zware kokosdeur-
mat van de winkeldeur. Het hoorde er allemaal bij. De voordeur had een grote 
koperen handleuning, die iedere week glimmend moest worden gepoetst. De en-
tree moest mooi zijn.’
                                                 
Toezicht achter gordijntje
De nu 84-jarige verkoopster Joke van der Bent-Oldenburg, telg uit de Rijswijkse 
schoenmakersfamilie Oldenburg, staat ook alles helder voor de geest. Zij solli-
citeerde ‘met haar moeder’ in 1946 bij Jan en werkte er vijf jaar voor twintig 
gulden per maand. ‘We moesten zwarte kledij dragen, met wit befje. Ik denk dat 
ik een lap stof kreeg, waar mijn moeder een uniform van maakte. In die naoor-
logse tijd was textiel op de bon.’ Ze weet nog dat er verteld werd dat de oude Van 
Munster ’s middags een borrel had gedronken in ‘Kuys-Witsenburg’ en daar had 
onthuld dat de ‘inspectie’ een inval had gedaan bij zwarthandelaren en dat daaruit 
een berg kleding was toegewezen aan De Magneet. Van der Bents eerste taak bij 
De Magneet was om voor openingstijd de asla van de enorme potkachel leeg te 
halen en deze met hout aan te maken. Zo kwam de rest van het personeel, in het 
daar nog cv-loze tijdperk, binnen in een ‘lekker warme winkel’. Jan ging goed 
om met zijn personeel, maar had een  werkgeversstijl uit die tijd. Droeg net als 
zijn vader graag een hoed, was fervent liefhebber van een ‘bolknak’ en liet zich 
iedere ochtend scheren bij kapper ‘Zonneveld’ in de Willemstraat. Trok graag een 
snack uit de automatiek van ‘Lentz’ aan de overkant. Jan was echt de directeur én 
bevriend met onder andere burgemeester Archibald Bogaardt. 
Van der Bent: ‘Hij hield goed toezicht op het personeel. Hij keek daartoe door 
een deurruitje waar een klein gordijn voor hing. Als dat laatste bewoog, wisten 
de meisjes dat er controle was. Hij wilde dat ik meisjes opleidde, maar toen zei 
ik: ‘Meneer, dat moet u zelf doen, want naar mij luisteren ze niet’’. 

Verkoopsters met stoffen en handwerkartikelen, 1957
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Arbeidsconflict           
Als ‘de baas’ ‘s morgens de trap afkwam, stonden achter elk van de vier toon-
banken twee verkoopsters, als het ware in gelid. Dan kon de dag beginnen. 
Rond 1955 was er een heus arbeidsconflict. ‘De vakbond van winkelpersoneel 
had verordonneerd dat werknemers achter de toonbank moesten kunnen zitten 
als daartoe gelegenheid was. Er moesten zitkrukken komen. Jan van Munster 
weigerde. De ‘krukkenaffaire’ liep zo hoog op dat vier tot vijf van de tien ver-
koopsters het voor gezien hielden en al dan niet vrijwillig ontslag namen,’ zo 
weet Wil te vertellen.
Van der Bent: ‘We hebben desondanks veel gelachen, ook met klanten.’ Een be-
kende in haar herinnering was Nederlands populairste komiek en revueartiest 
Johan Buziau. ‘Die kreeg ons altijd aan het lachen.’ Veel klanten wilden graag 
door Van der Bent worden geholpen, maar nog meer door de eerste verkoopster, 
de legendarische ‘juffrouw Van Berlo’. ‘Klanten namen vanwege haar deskun-
digheid alles van haar aan. Ik vroeg in het begin ook advies, zoals die keer met 
een klant toen ik niet wist wat een bh was. Verkoopsters kregen tien procent pro-
visie als aanvulling op hun salaris.’ 

Ruilhandel in oorlog
Niet duidelijk is of dit laatste ook voor de oorlog het geval was. Wil van Munster: 
‘Na de overname door Jan was het crisis. Later is er goed verdiend, maar toen 
kwam de oorlog. Textiel ging op de bon. De schappen stonden ook vol met speel-
goed en als er weer wol was binnengekomen, stonden er rijen voor de deur. In 
de oorlog ruilden ze veel. Mijn moeder had dat in Utrecht vanuit de drogisterij 
ook gedaan. Zeepproducten inwisselen tegen voedsel. Ik hoorde later dat mijn 
schoonvader stoffen en textiel had geruild tegen bijvoorbeeld aardappelen. Dat 
gebeurde elders in de Herenstraat ook, zoals bij groenteboer Alkemade en slagers 
als Groenewegen. Vlak na de oorlog werden grote balen tweedehands kleding 

In de rij voor De Magneet tijdens de oorlog
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uit de VS aangevoerd, waar onder meer nylons, ondergoed en zelfs bontjassen 
bij zaten. Zelfs de jute balen werden gebruikt. Omstreeks 1950 werd alles een 
beetje normaal en herstelde de textielmarkt zich’. Het was ook de tijd dat kleding 
en vooral ondermode veranderden. Wil: ‘Ik vond lingerie erg leuk om te doen, 
maar het meest aantrekkelijk vond ik verkoop van stoffen met fournituren. Voor 
dat laatste hebben we na de dood van Jan in 1968 de winkel uitgebreid, een ver-
dere specialisatie. Bij de bh’s hadden we diverse merken waaronder ‘Triumph’, 
‘Playtex’ en ‘Pastunette’. In dat verband hadden we een deal met kleding- en tex-
tielwinkel ‘Coja’ hier verderop. Zij verkochten een bepaald merk en dan mochten 
wij dat niet en andersom. Wij merkten dat fabrikanten liever aan ons leverden, 
omdat wij een uitgebreider vak hadden. Het was ook de tijd dat ‘panties’ hun 
intrede deden. Voor reparaties en ‘ophalen’ stuurden we die naar de firma Jautze’.

Veterkorsetten
‘Op de afdeling lingerie verkocht ik ook korsetten, die je met zo’n veter van 
achteren moest aantrekken. Daarvoor waren speciale veters, die je er eerst door 
moest rijgen. Wij moesten die dames in de paskamers helpen. Dat vroeg om ge-
duld en je moest goed kijken en de maat weten. Na verloop van tijd gingen die 
korsetten er uit. Je kreeg betere lingerie, al kwamen de bh’s die wij nu dragen 
pas later. Toen de vrouwen nog een korset droegen hadden ze een bh met een 
zogeheten maagband. Die zat vast aan het korset en dan zat je toch helemaal 
ingepakt. Daarna kwam het corselet met het ‘hakenkruis’. Als je naar het toilet 
moest, diende je die haakjes los te maken. Verder verkochten wij kousen met 
naad en jarretelles, ook los, samen met bandjes, haakjes en knopen. We waren 
het eerste warenhuis op dit gebied, al hadden we ook herenmode met overhem-
den, stropdassen, pantalons en vesten. Voor mannen was er nog de flanel ‘met 
dubbele borst’, zoals dat heette, met bovenin zo’n deurtje. We hadden een goede 
klant aan burgemeester Archibald Bogaardt. Die droeg ‘Jäger’-ondergoed van 
‘Jansen & Tilanus’. Bogaardt kwam dan met chauffeur voorrijden en kocht ook 
witte zakdoeken, wel twee of vier dozijn tegelijk. Wethouder A.P.J. van der Burg 
was ook vaste klant. Tuinders droegen die zware hemden en lange onderbroeken 
tot in de jaren zestig. Later kwam het lichtere spul van ‘Ten Cate’ en ‘Sloggi’. We 
hadden ook grote afnemers als ‘Vredenoord’, een instelling voor mindervaliden. 
Verzorgers kwamen in het voor- en naseizoen met groepen vrouwen en daar wa-
ren we dan een kleine zaterdag mee bezig. Je moest van alles wat weten. Nico en 
ik behaalden daarom op tal van gebieden vakdiploma’s. Zijn vader had dat van 
hem geëist als voorwaarde om in de zaak te komen. Nico had wel zijn MULO, 
maar niet veel zin om door te leren. We deden dat later wel gezellig samen, zoals 
voor het middenstandsdiploma’, verhaalt Wil.
                                                                       
Burgemeestershuis
In 1954 kocht Jan van Munster, die met zijn Sjaan (geboren Faay) drie doch-
ters en drie zonen had, voor 50.000 gulden de naburige burgemeesterswoning. 
Die maakte uitbreiding mogelijk, vooral met damesconfectie op de eerste etage. 
‘Het huis kwam vrij, omdat Bogaardt zowel het huis als de winkelstraat  toch een 
beetje te eenvoudig vond. Hij wilde een villa, die er later ook kwam bij het park 
hoek Sir Winston Churchilllaan-Cederlaan. Hij was écht de burgemeester, hoor. 
Met sigaar in de mond. De uitbreiding boven is door Bogaardt officieel geopend. 
Hebben we mooie foto’s van’, aldus Wil. 
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Schoonzus Mia Pollen-van Munster herinnert zich dat de gemeentepolitiek niet 
blij was met de wijze van verkoop van het pand. Het ging vooral om de lage 
prijs, die bij het één-tweetje tussen Jan en Bogaardt tot stand was gekomen. ‘Jan 
noemde het een koopje,’ aldus Mia. Het burgemeestershuis was gebouwd in 
neogotische stijl. De verbouwing en het latere doortrekken van de gevel zouden 
tegenwoordig als een aantasting van waardevolle architectuur worden gezien. In 
de tijd van ‘bouwburgemeester’ Bogaardt, die met olifantsstappen veel van het 
oude voor het moderne wilde inwisselen, was dat geen probleem. 
 

De kinderen van Jan en Sjaan: met de klok mee Hans, Nel, Jan, Mia, Nico en Sjaan

Burgemeester Bogaardt opent de vernieuwde winkel, 1955. Links Jan van Munster, 
naast hem gemeentesecretaris Henk Beernink, de burgemeester en zijn vrouw en een 
onbekende (foto Ridder van Doorne)
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Huwelijk op maandag
In 1959 traden Wil en Nico in het ‘Oude Raadhuis’ aan Laan Hofrust in het hu-
welijk. De bruiloft werd gevierd in het nabijgelegen Kuijs-Witsenburg. ‘Dat 
gebeurde op maandag. Omdat de winkel alleen in de middag open was, hoefde 
de zaak maar een paar uurtjes dicht, wat zakelijk beter uitkwam’, legt Wil uit. 
Zij bleef doorwerken, zoals ook haar schoonmoeder lang deed. ‘De eerste tien 
jaar van ons huwelijk woonden we prachtig op Van Vredenburchweg nummer 
5, tegenover smederij Klumper. Daar zijn onze kinderen Joop en Tilly geboren. 
Mijn moeder paste veel op en zaterdags was er een oppas. Wij wilden uiteindelijk 
graag boven de winkel wonen. Makkelijker voor het werk en je kon ‘s avonds 
meer doen met bestellingen. Je leefde dag en nacht voor de verkoop, maar dat 
vonden wij heerlijk. Toen mijn schoonvader Jan in 1968 stierf, moesten we wel 
naar de Herenstraat.’
 

Aankoop pand Sierkan
Het stel verhuisde echter pas in 1970, toen Nico het pand van zuivelbedrijf De 
Sierkan kocht. Zij gingen op de eerste verdieping  in dat toenmalige kraakpand 
wonen, omdat schoonmoeder Sjaan nog boven de zaak woonde. Het Sierkanpand 
stond jaren leeg, nadat de twee dames, die er de scepter zwaaiden bij gebrek 
aan opvolging de winkel sloten. Wil: ‘Het was zo oud en vies dat onze familie 
ons voor gek verklaarde. Maar wij wilden dat, dus deden we het’. Alles stond 
in het teken van méér winkel. Met Nico als jongste zocht de rest van Jans grote 
gezin elders zijn weg. Broer Hans had als priester-theoloog een hoge functie in 
het aartsbisdom, direct onder de kardinaal. Hij gaf les op seminaries. Zus Mia, 
gymlerares op scholen in de regio, verzorgde een groot deel van haar leven haar 
moeder en trouwde op 64-jarige leeftijd met Jan Pollen, oud-hoofdrechercheur 
bij de Rijkspolitie. De zussen Sjaan en Nel verhuisden na hun trouwen naar 
andere oorden. Nico’s broer Jan van Munster voelde niets voor een ‘gespreid 
winkeliersbedje’. ‘Na drie jaar Magneet zocht ik mijn eigen weg.’ Later ver-
kocht hij in Rotterdam zijn vijf textielwinkels aan de expanderende keten ‘Hans 

Modeshow 1970
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Textiel’. Met de opbrengst maakte hij zijn droom waar om als kunstschilder ver-
der te gaan. Hij exposeerde veel. Als ‘navolger van de Haagse school’ verkocht 
hij veel in de VS, vooral rond en na de viering van Bicentennial-jaar 1982 over 
de betrekkingen tussen Nederland en VS. Museum Rijswijk wijdde een over-
zichtsexpositie aan hem.

Kassarol als dagboek
Na de dood van Jan senior in 1968 voerde de 32-jarige Nico moderniseringen 
door. Wil: ‘We wilden met onze tijd mee. Ook het personeel ging anders gekleed, 
met leuke bloesjes. De lingerie die we verkochten, veranderde ook. Werd luchti-
ger, om zo te zeggen. Joop hielp later ook mee, maar het hoefde voor hem niet zo 
nodig’. Nico had dat wel, net als dochter Til.
Nico was soms amicaal met het personeel. ‘Hij huldigde het standpunt: wie goed 
doet, goed ontmoet en besefte dat personeel de zaak kon maken en breken. Hij 
was goed voor de verkoopsters die soms jaren in dienst bleven, ook na hun trou-
wen, wat toen nog niet gebruikelijk was. Bij een 12½-jarig jubileum kregen zij 
een korte bontjas. En bij 25 jaar, naar gelang de mode, een lange op knie- of 
kuithoogte. De jassen kwamen van bonthandel ‘Klein’ aan de Haagweg, waar we 
een afspraak mee hadden. Ook gingen we bij iets feestelijks met het personeel uit 
eten, al bleven privé en zakelijk gescheiden.’ Het was ook de tijd dat Nico op de 
achterkant van de kassarollen zijn bonte dagelijkse ervaringen opschreef. ‘Ik zou 
een boek kunnen schrijven,’ sprak hij over zijn curieuze dagboek. Opgeborgen  
in een eikenhouten kast in het kantoor zijn de kassarollen ten gevolge van alle 
verbouwingen verdwenen. ‘We hebben ze nooit meer gevonden,’ betreurt Wil.

Leiding bij dochter       
Zoon Joop werkte vanaf 1979 negen jaar in de zaak. Als negentienjarige hikte 
hij aan tegen de vaak oudere klanten, met wie hij niet zoveel had, erkent hij. Wel 
ging Wil vaak met hem naar de Kaufringbeurs in Düsseldorf, later werd hij ver-
gezeld door Tilly. Beiden hadden een goede neus voor nieuwe mode, die toen al 

Tilly van Munster met haar moeder Wil van Munster-van Veenendaal
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snellere wisselingen onderging. De periode van plissé- en plooirokken leek toen 
voorbij. In overleg stapte Joop uit de zaak om met een compagnon twee groot-
handels in respectievelijk kinderkleding en anti-allergie (bed)textiel te beginnen. 
De van de modevakschool komende Til werd vanaf 1988 de bedrijfsleidster en 
zou in 1995 de zaak overnemen. Zij maakte direct korte metten met het ‘ko-
pen op rekening’, omdat dit in het pintijdperk niet nodig zou zijn. Haar moeder 
schreef tientallen jaren avondenlang rekeningen uit; klanten waren daarbij niet 
altijd snel van betalen. Ze kende iedereen bij naam. 
Tilly werkte goed samen met haar vader. Ze hadden respect voor elkaar, maar 
voerden soms strijd over hoe met de tijd moest worden meegegaan. Tilly introdu-
ceerde prijsvragen en modeshows met catwalk voor uitgenodigde klanten. Nico 
speelde meer op safe, maar zij waren aan elkaar gewaagd. Tilly vult aan: ‘Mijn 
vader begreep niet waarom ik een hele dag naar een beurs ging om over de laat-
ste ontwikkelingen mijn licht op te steken’. Nico vond als sociaal goedaardige 
winkelier wel dat hij een maatschappelijk functie had, al permitteerde hij zich het 
verkopersgrapje: ‘Wij kleden mensen aan, maar kleden ze ook uit’.
 
Alleen damesmode 
Rond 1990 maakte Tilly een duidelijke keus. De herenmode vloog er uit, even-
als het kleinvak en de babykleding. Ook de stoffen verdwenen, want vrouwen 
naaiden veel minder. En toen kwamen de dekbedden en bijbehorende hoezen, 
luxe handdoeken en badjassen bij de linnenafdeling. Tilly vat samen ‘Lingerie, 
damesmode en het linnen bleven over. Het motto was: ‘Alles voor de vrouw, be-
halve schoenen’. ‘Ik wilde de wat dure ouderwetse winkel verjongen en mikken 
op het middensegment. Een speciaalzaak met service kan het redden,’ zegt zij. 
Vader werd steeds meer haar rechterhand, al besefte een deel van de cliëntèle dat 
niet altijd. Als de jonge Til op een stoel zittende klanten benaderde, kreeg ze bij-
voorbeeld te horen: ‘De baas is al voor mij naar beneden’. Of: ‘Vraag maar aan 
mijnheer: die weet welke kleur panty’s ik draag’. ‘Soms bleven ze op de deurmat 
staan. En vaak moest je direct in de houding springen, anders was het niet goed. 
Klanten konden ook zeuren. Er waren er die een kwartier deden over de aankoop 
van een knoop van vijf cent. Eén van hen noemden we ‘Knoopje’, aldus Til.

Rasverkoper
Haar broer Joop vond het leven in de winkel een zwaar bestaan. ‘Net als bij het 
boerenbedrijf kun je er nooit van weg. De winkel slurpte ons op,’ zegt hij nu 
nog. Toch hadden ze ook plezier. Hilarische momenten  staan op zijn netvlies. 
‘Zoals toen een verkoopster op de bovenverdieping een bh wilde pakken en er 
een kersvers kippenei uitrolde. Een kloeke hen was vanuit de tuin de trap op-
gekomen en had, eenmaal binnen, in de bh een mooie legplaats gezien.’ En hoe 
zijn vader schelmachtig zijn verkooptalent aansprak toen een dame met jicht een 
warme lange wollen directoire wilde. Nico wist in de kelder wel een exemplaar. 
‘Hij legde het kledingstuk daar aan beide kanten even op de gloeiend hete ver-
warming. De dame vertrok uiterst tevreden,’ zo weet Joop, die nu het beheer van 
het pand combineert met vrijwilligerswerk.
Vanaf 1988 werkte Nico met toewijding samen met Til, die toen bedrijfsleidster 
werd. ‘De verkoopsters gaan om half zes naar huis, maar wij moeten nog even 
door,’ sprak hij dan. Soms was de etalage overdag leeggemaakt en zocht Nico uit 
wat geëtaleerd moest worden als de vaste etaleur er niet was. Hij had brede capa-
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citeiten. Was een rasverkoper, die met iedereen kon omgaan. Deed alle financiën 
en handelde als selfmade ondernemer vaak puur op gevoel. Als bestuurder van de 
winkeliersvereniging was hij gezien bij andere detaillisten. Hij kwam voor ze op. 
En bewoog zich intussen moeiteloos in de upper class. Nico wás iemand.

Tragedie
Sinds haar huwelijk als Van Batenburg door het leven gaand, liet Tilly in 1999 
een grote verbouwing uitvoeren. ‘Zoiets deed De Magneet bijna om de tien jaar,’ 
lacht ze. Toch was het ingrijpend, want de hele voorpui werd vernieuwd en het 
logo veranderde bij het 75-jarig bestaan in ‘Magneet Mode’.
De toekomst leek zonnig, maar op 4 februari 2004 sloeg het noodlot toe. Nico 
werd in het tuinhuis om het leven gebracht door een 33-jarige kennis. Het mo-
tief lag in de relatiesfeer. Geschokte klanten en buurtbewoners legden bloemen 
voor de zaak, waaruit bleek hoe geliefd hij was; publiciteit volgde opnieuw bij de 
veroordeling van de dader tot tien jaar gevangenisstraf en later in hoger beroep 
twaalf jaar. Joop: ‘Dit was een zware tijd voor de familie. Het is ons altijd bezig 
blijven houden’. Zonder haar ‘rechterhand’ probeerde Tilly zo goed en zo kwaad 
als het ging door te gaan. In 2005 volgde zelfs een kleine opknapbeurt, waarna 
er meer damesmode kwam. De verkoop van het linnen ging over naar de ‘Lin-o-
lux’-winkel in de Willemstraat, die Joop zou gaan bestieren.
 
Sluiting
Die periode heeft maar drie jaar geduurd. ‘Het viel vaak erg zwaar om steeds 
weer het verhaal te moeten vertellen of antwoorden op vragen te geven. We zei-
den toen dat het misschien voor ons beter was ermee te gaan stoppen. In april 
2007 lichtte ik het personeel in en in september hielden we opheffingsuitverkoop. 
Ook de Lin-o-lux-winkel ging daarna dicht. Het heeft allemaal zo moeten zijn,’ 
zegt Tilly berustend.

Twee actieve Rijswijkse ondernemers: Mario Talamini en Nico van Munster in 2003
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Inmiddels werkt zij in Amsterdam bij een agentschap van een Deense dames-
kledingfabrikant en woont zij met haar gezin in Voorburg. Zij heeft gemengde 
gevoelens en bekent De Magneet te missen. ‘Vooral het verkopen en contact met 
klanten. Je kende er zoveel. Als één van mijn kinderen zoiets eens zou willen, 
zou ik er met hen zo weer instappen.’
Moeder Wil hoort haar aan: ‘Mij zegt het niet veel meer, al werkte ik er vijftig 
jaar met plezier. Ik kom vaak mensen tegen die De Magneet missen. Het lijkt wel 
of zij er meer mee zitten, dan dat ik er last van heb’. Na gesprekken met Blokker 
kwam de Hema als huurder op ons pad. Ook goed voor het winkelaanbod in 
Oud-Rijswijk. We zeggen wel eens tegen elkaar: ‘Daar heeft Pa voor gezorgd’’.
 

Bronnen:
AD Haagsche Courant, 6 februari 2004, 20 november 2004 en 4 december 2004.
 
Met dank aan:
Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI).
Genealoog Ferry Rollema, Zoetermeer, actief bij het RHI.
Joke van der Bent-Oldenburg, vijf jaar werkzaam bij De Magneet, vanaf 1946. 
Zij is geïnterviewd door de werkgroep ‘Verteld Verleden’ van de Historische 
Vereniging Rijswijk. Dat gesprek is deels voor dit portret over De Magneet 
gebruikt.

 

De Magneet neemt afscheid, 2007
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Damesvoetbal in Rijswijk (1933-1936)  
vervolg

Willem van der Ende

De uitzending van ‘Andere tijden’ van 26 mei 2015 ging over de ‘Eerste 
Zeeuwse Dames Voetbal Vereniging’, opgericht in 1968. Met deze 
vereniging begon het moderne damesvoetbal in Nederland, eerst 

‘wild’ maar al snel binnen de KNVB. Het was geen verrassing dat de uitzen-
ding begon met de oudste bewegende beelden van voetballende dames. Een 
filmpje in 1934 opgenomen in Rijswijk. In het Jaarboek 2014 is aan deze da-
mes een artikeltje gewijd. Hieronder een aanvulling en een rectificatie.

Er zijn twee foto’s opgedoken die nieuwe informatie geven. Ze hebben beide het-
zelfde onderwerp: een wedstrijd tussen de dames van ‘Celcia’ en een herenteam 
van ‘v.v. Rijswijk’.
De eerste foto staat in De Revue der Sporten van 22 januari 1934. We zien twaalf 
dames poseren. De foto is nauwelijks verschillend van die in de Sumatra Post 
van 22 februari 1934 (wel een andere uitsnede, zie Jaarboek 2014 bladzijde 105). 
Ongetwijfeld zijn beide foto’s in dezelfde sessie gemaakt.
Het onderschrift luidt: ‘Hoe beminnelijk de pose dezer 11 [het zijn er 12!] jonge-
dames is, hoè lieftallig zij glimlachen, toch slagen zij er niet in ons te overtuigen, 
dat voetballende vrouwen in de sport thuis horen. Deze ploeg van Celsi (sic) 
heeft tegen de mannelijke ploeg van Rijswijk gespeeld’.
Waarschijnlijk is de foto genomen op het veld van v.v. Rijswijk, gezien de wo-
ningen op de achtergrond. Sinds 1933 speelde v.v. Rijswijk op een veld aan de 
Julialaantjes.

De tweede, kwalitatief heel slechte, foto staat in Sport in Beeld van 23 januari 
1934. Het onderschrift luidt: ‘Hierboven een spelmoment uit den gememoreerde 
wedstrijd Dames Celsa (sic) – Heeren Rijswijk’. 
In het Jaarboek van 2014 staat dat het verhaal dat de dames wel eens speelden 
tegen herenteams wel zeer onwaarschijnlijk is. Bovengenoemde foto’s en onder-
schriften tonen echte onomstotelijk aan dat dát wel degelijk is gebeurd.
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De foto met de schoenenzakken. Bovet is de soldaat links
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De dood van soldaat Bovet
Bart Tent

Op 31 juli 1914 werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd. Men 
bereidde zich in ons land voor op een verdedigingsoorlog. Bij een oe-
fening in Rijswijk werd een soldaat gedood. 

Het was zaterdag 31 juli stralend weer. In de grote steden en vooral bij de sta-
tions was het al vroeg een drukte van belang. Politieagenten hielden de vele 
nieuwsgierigen op afstand. Alleen gemobiliseerden en burgers die een dringende 
reden hadden om te reizen werden doorgelaten. De normale dienstregeling was 
vervallen. Aan de loketten hingen lijsten die aangaven welke treinen uitsluitend 
bestemd waren voor militair vervoer en welke eventueel ook door burgers ge-
bruikt konden worden. Tenminste als er plaats was, want soldaten gingen voor. 
Infanteristen, artilleristen, huzaren, grenadiers, vestingtroepen en matrozen wa-
ren allemaal op weg naar de verzamelplaatsen die in hun zakboekjes stonden 
aangegeven. Hier en daar werden de vertrekkende soldaten uitgeleide gedaan 
door de plaatselijke muziekkorpsen, die het Wilhelmus of Wien Neerlands Bloed 
inzetten. Omdat de kazernes absoluut niet berekend waren op zo’n enorme toe-
stroom, reden paard-en-wagens, hoog opgetast met stro en dekens, naar scholen, 
schouwburgen, kerken, pakhuizen, fabriekshallen, loodsen en tenten die in al-
lerijl als soldatenverblijf werden ingericht. Een school aan de Lijnbaan in Den 
Haag was één van de schoolgebouwen dat werd ingericht als soldatenverblijf. 
Deze werd betrokken door landweermannen van de 4e Compagnie van het 31e 
Landweer Bataljon. De officieren werden, met heel wat meer comfort, ingekwar-
tierd bij burgers.

Onder de soldaten was ook Cornelis Johannes Wilhelmus Bovet. Hij woonde in 
de Lage Nieuwstraat 343, een zijstraat van de Prinsengracht. Hij werkte al veer-
tien jaar lang bij de afdeling ‘Brandstoffen’ van de ‘Coöperatieve Vereniging 
Eigen Hulp’, maar werd opgeroepen om het vaderland te dienen. Hij was 32 jaar 
oud, getrouwd en had vier kleine kinderen. Op de foto is Bovet de soldaat links.  
De foto lijkt op het eerste gezicht op een normale afbeelding van twee soldaten, 
die na hun dienst ergens wat gaan drinken. Bij nader inzicht echter blijkt hij ge-
maakt te zijn, terwijl zij  voor een decor zitten dat een tropische omgeving moet 
verbeelden, zoals dat vroeger wel meer gebeurde. Het was lange tijd een raadsel 
wat de bedoeling was van de witte zakken die de militairen over hun schou-
der droegen. Het legermuseum deelde desgevraagd, mede dat het zogenaamde 
schoenenzakken betrof. Beter bekeken, zijn er door de zakken heen inderdaad 
schoenen zichtbaar. 

De landweermannen die in de school aan de Lijnbaan verbleven, behoefden zich 
niet te vervelen, want er werden voortdurend oefeningen gehouden om hun mi-
litaire vaardigheid op te vijzelen. Daaraan moest ook een nachtelijke oefening 
in Rijswijk op 29 september bijdragen. De militairen waren hiervoor verdeeld 
in twee groepen, een aanvallende en een verdedigende groep. De oefening zou 
plaatsvinden in de omgeving van het oude stationnetje Rijswijk/Wateringen. 
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Komende vanaf Rijswijk stonden aan de linkerkant in de weilanden, dicht bij de 
spoorlijn, enkele boerderijtjes, die verbonden waren door een boerenweggetje. 
Daar wachtten in het pikkedonker de verdedigers de aanvallers op. Niemand kon 
vermoeden dat de oefening een noodlottig verloop zou hebben…

Toen de aanvallers, soldaat Bovet was één van hen, tot op 40 meter afstand ge-
komen waren, werden ze beschoten met zogenaamde losse flodders. De sergeant 
van de aanvallers had juist ‘vuur’ gecommandeerd dat gericht moest worden te-
gen een ‘aanvallende vijandelijke macht’, toen Bovet een gil gaf en achterover 
viel. Hij werd overgebracht naar het stationnetje. Er werd geneeskundige hulp 
ingeroepen, dokter Van der Heijden en kort daarna dokter Folmer onderzochten 
Bovet. Er werd een schotwond door het hart geconstateerd, medische hulp mocht 
niet meer baten. Enkele dagen daarvoor had het bataljon met scherpe patronen 
op schietschijven geschoten. Mogelijk had iemand na de schietoefeningen zijn 
scherpe patronen niet ingeleverd. Er volgde een diepgaand onderzoek. Er was 
verdenking gerezen tegen twee personen, die echter alles ontkenden. De vol-
gende dag  vervoegde korporaal J.W. van der M. zich bij zijn kapitein met de 
woorden: ‘Kapitein, ik zal het maar zeggen, ik ben de dader!’ Hij vertelde ook 
dat zijn vrouw eerst nog had geprobeerd hem er toe over te halen om niets te 
zeggen.           
                                                                    

Het stoffelijk overschot van Bovet 
werd onder ongekend grote belang-
stelling met militaire eerbewijzen op 
de ‘Algemene Begraafplaats’ in Den 
Haag ter aarde besteld. Manschappen 
van de Compagnie waartoe Bovet be-
hoorde, liepen als slippendragers naast 
de rouwwagen en vormden het vuur-
peloton. De lijkbaar was omhangen 
met tal van kransen, van het 31e ba-
taljon, van verenigingen en van buren. 

Nabij de woning van de gestorvene, aan de Lage Nieuwstraat, zag het zwart van 
de mensen. Toen de stoet zich in beweging zette, gingen zij eerbiedig voor de 
woningen staan, waarvan ten teken van rouw overal de gordijnen waren neergela-
ten. Omstuwd door honderden mensen trok de stoet eerst langs het schoolgebouw 
aan de Lijnbaan waar Bovet gelegerd was. Daar stond de 4e Compagnie, onder 
commando van kapitein Hintze, aangetreden, terwijl door de wacht het geweer 
werd gepresenteerd. Daarna trok de stoet langs de gebouwen van de afdelingen 
van de Coöperatieve Vereniging Eigen Hulp, waaronder Brandstoffen aan de 
Noordwal, waar Bovet vele jaren gewerkt had. Voor de gebouwen stonden de be-
stuurders en de arbeiders en daar werd een krans gevoegd bij de vele waarmee de 
kist reeds was bedekt. Langs de weg, maar vooral bij de begraafplaats, was een 
zeer talrijke menigte aanwezig. De ruimte rond de groeve was vrijgehouden voor 
een vijfhonderdtal manschappen van het 31e Landweer Bataljon. Voorafgegaan 
door een muziekkorps, dat treurmarsen uitvoerde, werd de kist grafwaarts gedra-
gen. Nadat het vuurpeloton een salvo had gegeven, werd het woord gevoerd door 
talloze militaire en burgerlijke autoriteiten. Zo spraken een lid van het bestuur 
van de Vereniging Eigen Hulp, kapitein Hintze, overste jhr. Van Suchtelen, over-

De begrafenis van Bovet 
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ste Bodemeijer, generaal Klerk 
de Reus en veldprediker ds. 
Scholte uit Rotterdam.  Aan het 
eind van deze toespraken bracht 
het militaire muziekkorps ko-
raalmuziek ten gehore. Nadat 
de bedienaar van het militair 
hospitaal, namens de familie 
had bedankt, verlieten de aan-
wezigen diep onder de indruk 
de dodenakker.

Korporaal V. d. M. moest later 
voor de krijgsraad verschijnen. 
Hij verklaarde daar dat zijn 
koppel in de maak was en dat 
hij daarom de uitgereikte losse 
patronen in zijn broodzak ge-
daan had. Dit had hij drie dagen 
tevoren bij de schietoefeningen 
met de scherpe patronen, óók 
al gedaan. Na uitvoerig hoor 
en wederhoor en rekening hou-
dend met de omstandigheden 
en met het zeer humane ver-
zoekschrift tot de krijgsraad 
gericht door de weduwe Bovet en haar broers, vorderde de krijgsraad schuldig-
verklaring tot 3 weken gevangenisstraf. Deze ging in op 3 oktober 1914, zodat de 
straf al tot uitvoering was gebracht. Tevens werd degradatie gevorderd. Nadat de 
zitting geschorst was en de krijgsraad beraadslaagd had, werd V. d. M. van de ten 
laste legging vrijgesproken.

Bovets compagniescommandant, kapitein Hintze, plaatste een inge-
zonden mededeling in persbladen, waarin hij een beroep deed op de 
vrijgevigheid van weldenkende stadgenoten om een bedrag af te zonderen 
voor ‘de onverzorgde weduwe en kinderen van de landweerplichtige Bovet’. 
Hintze en luitenant André de la Porte zouden zich over de gaven ontfermen.                                                                                     
De ‘’s Gravenhaagsche Harmonica-vereniging  Excelsior’, waarvan Bovet lid 
was, organiseerde voor dat doel een Harmonieconcert.
De gebeurtenissen rond de landweersoldaat Bovet kregen grote landelijke be-
kendheid en zelfs meer dan dat. Ook in de Sumatra Bode werd in de rubriek 
Nieuws uit het Moederland uitvoerig melding gemaakt van het droeve lot van 
soldaat Bovet. 

Bronnen:
Gegevens van mevrouw A. L. van Duijn-Bovet, kleindochter van soldaat Bovet.                                                           
Gegevens uit diverse kranten uit 1914.                                                                             
Paul Moeyes, Buiten schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, 
Amsterdam, De Arbeiderspers, mei 2001.                 
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Drie ooggetuigen van 
zes bange dagen in mei 1940
Albert van der Burg, Frans Luidinga, Jan Veelenturf

Frans Holtkamp (redactie)

Rijswijker Frans Luidinga en Zoetermeerder Jan Veelenturf, hebben 
als kind en ooggetuige de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog 
intens beleefd. Ze woonden in de buurt van Ypenburg, op dat mo-

ment een militair vliegveld. Bij hen staat 10 mei 1940 met hoofdletters in 
hun geheugen gegrift.
Een tweede Rijswijker, Albert van der Burg, op dat moment eenentwintig, is 
er écht bij. Zijn compagnie Grenstroepen Grenadiers wordt op 10 mei 1940 
naar vliegveld Ypenburg gestuurd. Aan het eind van de middag krijgt de 
eenheid het bevel om Duitse soldaten die zich in een hoeve langs de rijksweg 
naar Rotterdam verschanst hebben gevangen te nemen. Op dát moment be-
seft hij: ‘Nu wordt het een gevecht van man tegen man. To be or not to be’.

10 MEI 1940

De eerste oorlogsdag is de meesten van ons bekend. We kunnen er kort over zijn.1
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land binnen. Zónder oorlogsverklaring. 
De militaire operatie wordt zorgvuldig geheim gehouden. Naar men aanneemt 
heeft Hitler zélf de volgende strategie bedacht: eliteparachutisten nemen bij ver-
rassing de vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg in en zorgen ervoor 
dat tientallen Junkers Ju 52 transporttoestellen met enkele duizenden militairen 
er ongestoord kunnen landen. Doel van deze verassingsaanval: de manschappen 
moeten zo snel mogelijk oprukken naar Den Haag om koningin Wilhelmina, de 
regering en de opperbevelhebber gevangen te nemen en daarmee de weerstand 
van het Nederlandse leger meteen te breken. Een Blitzkrieg dus. Maar het zal 
anders lopen.
Rond 4.00 uur die dag komen honderden Heinkelbombardementsvliegtuigen, 
jagers en transporttoestellen vanuit Duitsland deze kant op, trekken over Den 
Haag en lijken richting Engeland te vliegen – dat is om de Nederlandse mili-
tairen te misleiden – maar eenmaal boven de Noordzee keren ze om en vliegen 
naar hun eigenlijke doel: de zojuist genoemde vliegvelden, in het bijzonder naar 
Ypenburg, het grootste van de drie. Parachutisten springen boven Ypenburg met 
maar één doel: het vliegveld zo snel mogelijk bezetten. De meeste parachutis-
ten komen ergens in de buurt van het vliegveld terecht en staan voor de opgave 
het vliegveld te bereiken zonder door Nederlandse militairen geraakt te worden. 
Direct daarna doen de bommenwerpers hun best om de randen en gebouwen van 
het vliegveld te raken, maar de landingsbanen te sparen. De transporttoestellen 
hangen al in de lucht. 
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Nederlandse militairen, voor zover van schrik niet weggevlucht, verdedigen 
het terrein en proberen vanaf stellingen buiten het vliegveld zoveel mogelijk 
vijandige toestellen uit de lucht te schieten. Wonderwel slagen ze erin zoveel 
vijandelijke toestellen te raken, dat het vliegveld na enige tijd met wrakstukken 
bezaaid ligt en de landingsbanen dermate beschadigd zijn, dat er niet meer ge-
land kan worden. 

Deze eerste oorlogsdag verloopt verder uiterst chaotisch: Ypenburg is even in 
handen van de Duitsers, maar aan het eind van de dag hebben de Nederlandse 
militairen de vliegbasis weer onder controle. Veel verjaagde Duitsers ver-
schansen zich in de omliggende hoeven en op andere plekken. Nederlandse 
militairen slagen erin velen van hen als krijgsgevangenen af te voeren. Albert van 
der Burg speelt hierin een rol. De kleine Jan Veelenturf is ooggetuige vanaf de 
Westvlietweg en Frans Luidinga bekijkt, wat we nu de ‘Slag om Ypenburg’  noe-
men, vanaf de Nassaukade. 

We laten eerst Albert van der Burg aan het woord. Daarna doet Jan Veelenturf 
zijn verhaal. Frans Luidinga heeft zijn ervaringen van de eerste vijf oorlogsdagen 
en van Rotterdam vlak ná het bombardement indringend beschreven in een boek 
over zijn vader Tjalling, gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd, dat hij in ei-
gen beheer heeft uitgegeven.2 Hij heeft zich ingeleefd in het jongetje dat hij toén 
was. In dit artikel citeert hij zichzelf.

EEN GEBOREN HAGENAAR STELT ZICH VOOR

Als Albertus Gerardus van der 
Burg ben ik op 26 februari 1919 
in de Newtonstraat ter wereld 
gekomen. Mijn vader had op num-
mer 41 een kleine winkel, een 
zuivelzaak met boter, kaas en eie-
ren. Later had hij zijn zaak in de 
Hobbemastraat. Daar heb ik het 
grootste deel van mijn jeugd ge-
woond. Na mijn huwelijk ben ik 
aan de Laakkade gaan wonen en 
had daar eveneens een zuivel-
zaak. Ik heb met melk langs de 
deur gelopen. Pas in 1970 ben ik 
Rijswijker geworden en ben dat nú 
nog, 96 jaar oud en gelukkig goed 
ter been. 
Maar laat ik niet op de zaken 

vooruitlopen en teruggaan naar mijn jeugd. Als oudste van het gezin was ik 
dienstplichtig. Ik werd opgeroepen in oktober 1938. Ik moest verschijnen voor 
de keuringsarts aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag. Ik werd goedgekeurd en 
vervolgens bij de Grenstroepen Grenadiers ingedeeld.

Albert, inmiddels 96, op 15 april 2015
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Kustbewaking
Die troepen moesten grenzen bewa-
ken. In mijn geval de kust. Wij zaten 
in Scheveningen, bij de eerste haven 
of buitenhaven, en moesten het land 
beschermen tegen eventuele aanvallen 
vanaf zee. 
We zijn op verschillende plekken ge-
legerd geweest. Ik heb heel even op 
Waalsdorp gelegen en drie maanden 
in de oude Alexanderkazerne aan de 
Laan Copes van Cattenburch, vlak bij 
wat toen het nieuwe stadhuis van Den 
Haag was aan het Burgemeester De 
Monchyplein. Eigenlijk was dat voor 
het paardenlegioen bestemd, maar wij 
werden daar toen gelegerd. Maar we 
zijn vooral op andere plekken dan ka-
zernes gelegerd geweest, zoals aan het 
Bleijenburg. Dat was in een school 
vlakbij de Casuariestraat. Daar heb 
ik gelegen tot april 1939, toen Italië 
Albanië binnenviel, de maand van 
de vóórmobilisatie. Van Bleijenburg 

Albert in uniform (uitgaanstenue) februari 1939

Loopgraven graven in Scheveningen: Albert is de middelste persoon
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uit ben ik naar Scheveningen gegaan. Er tussendoor lag ik ook een keer in 
Scheveningen, bij de vissershaven. Daar, boven op een zolder waar vrouwen net-
ten boetten, hebben we ons stro neergelegd om er te slapen. Aan de boulevard 
hebben wij in 1939 en 1940 loopgraven gemaakt. Mensen liepen er gewoon rond, 
maar wij stonden er in de loopgraven. 
Na de zolder bij de eerste haven zijn we ingetrokken in de Rehobothschool, ook 
in Scheveningen. We bleven dus in de buurt van het strand, want voor ons was 
die grensbewaking de hoofdtaak. 
Op een gegeven moment gingen wij vanuit de Rehobothschool naar het ‘eiland’ 
Vloek bij het radiostation in de duinen van Scheveningen. Daar waren we ’s 
nachts ingekwartierd in drie à vier van die kleine huisjes. We hadden dan twee 
uur ‘wacht op’ en twee uur ‘wacht af’. Bij ‘wacht af’ waren we in die huisjes 
en konden we rusten. Om de dag hadden we wacht. We hebben er veel wacht 
gehad.’

10 mei 1940
Op 10 mei 1940 ’s morgens om 4.00 uur werd ik gewekt door de Heinkels uit 
Duitsland. Die vlogen boven ons. ‘Hé, wat is er aan de hand?’ ‘Allemaal aan-
kleden en opschieten!’ We zijn toen onmiddellijk naar het radiostation gestuurd. 
Zoals ik vertelde, liepen we daar al langer bij toerbeurt de wacht, maar díe mor-
gen moesten we er allemaal naar toe.
Wat er precies aan de hand was, werd niet verteld. Het was een order. Die moest 
je opvolgen. Zelf denk ik dat het militaire opperbevel het belangrijk vond ge-
gevens door te kunnen blijven zenden. Dat radiostation moest in onze handen 
blijven. Het bestond toen uit vijf masten. Die masten waren hoger dan nu. Zo’n 
radiostation was in die tijd erg belangrijk.

Op wacht voor de Rehobothschool: Albert is de derde grenadier van links
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Ik ben er echt in de gevarenzone geweest, want ik heb de kogels op me af zien 
komen. Boven op de duinen bij de radiomasten lag ik en de kogels kwamen van-
uit de Duitse vliegtuigen boven ons. Je zag ze zó op je afkomen en in het zand 
uiteenspatten. Je had slechts een helmpje op ter bescherming. We zijn er levend 
vanaf gekomen. Want het had best kunnen zijn, dat je geraakt zou worden, met 
een kogel in je long of een arm eraf. Je lag boven op het duin en dat was erg 
riskant.

Via het Haagse Bos naar Rijswijk
Rond 9.00 uur kreeg onze compagnie het bevel om naar het Haagse Bos af te 
marcheren. Ik weet nog steeds niet wat we daar moesten doen. We zijn er on-
geveer een uur geweest en kregen toen het bevel naar Ypenburg te gaan. Er 
werd niet verteld waarom. Er werden alleen orders gegeven. Natuurlijk wisten 
we, dat je als soldaat dom gehouden werd. Ik denk dat dat nú wel anders ligt. 
Tegenwoordig zijn soldaten met kostbaar materiaal uitgerust en daar moeten ze 
verantwoord mee omgaan. Wij hadden alleen maar oude geweren, ik meen uit 
1889. 

Enkele grenadiers op de foto: Albert links vooraan
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Vanuit het Haagse Bos liepen wij dus richting Ypenburg. Ik zie me nog lopen 
over de Rijswijkseweg, verderop de Haagweg. We kwamen bij de Hoornbrug. 
Daar zag ik tal van Duitse vliegtuigen bij of boven Ypenburg. Je wist dus dat het 
vliegveld aangevallen werd. Of het nu bommenwerpers waren of transportvlieg-
tuigen, het waren héél zware kisten. Wij moesten erop schieten. Er waren er al 
heel wat naar beneden gehaald. We schoten met zo’n geweer uit 1889, sommigen 
met mitrailleurs. Die bestonden uit trommels met zo’n tachtig tot negentig pa-
tronen erin. Daarmee probeerde je te schieten op die vliegtuigen, maar als je vijf 
of zes schoten gedaan had, stopte zo’n mitrailleur weer, want het was heel oud 
materiaal. Bij de landmacht hadden we geleerd ze uit elkaar te halen en dan weer 
voor een paar schoten aan de praat te krijgen. Dat het materiaal snel weigerde, 
wisten we al toen we nog oefenden. Maar op de een of andere manier accepteer-
den we dat. Je had in die tijd het ‘Gebroken geweertje’. Dat had veel invloed op 
hoe het er bij het leger toeging.
Goed, als ik onze gevechtshandelingen daar bij de Hoornbrug kort mag samen-
vatten: je dééd wat. 

Johannahoeve
In ieder geval heb ik na het passeren van de Hoornbrug niet meer geschoten. We 
zijn op een hoeve afgestevend, naar ik meen de Johannahoeve. Die lag aan wat 
nu de A13 is. Rechts had je de wielerbaan en links had je die hoeve. Het was 
een boerderij, een melkboerderij. Daar hebben we ons een paar uur verschanst. 
Vanuit die hoeve hoorden we, dat er buiten veel heen en weer geschoten werd, 
maar of de Duitsers dat deden of een Nederlands regiment, dat weet ik niet. 
Wat ik wél gezien heb, was dat mensen die getroffen waren, op platte wagens 
naar Antoniushove werden afgevoerd. Antoniushove was toen het ziekenhuis in 
Voorburg. Het lag naast de katholieke kerk aan het Oosteinde.

De bedoeling was om vanuit die hoeve door te stoten naar de barakken en han-
gars op Ypenburg om de Duitsers er weg te jagen en de Nederlandse soldaten 
die zij krijgsgevangen hadden gemaakt te bevrijden. Maar dat was niet meer 
nodig, want om 15.00 uur kwamen er Engelse vliegtuigen om het vliegveld te 
bombarderen – het waren er twaalf – en die zijn er misschien tien minuten of 
een kwartier geweest, niet langer. Men dacht dat het vliegveld helemaal in Duitse 
handen was.

En toen staken de Duitsers de witte vlag omhoog!
Op een gegeven moment kregen we de opdracht de hoeve te verlaten, de weg 
over te steken en aan de kant van de Rijswijkse wielerbaan richting Delft te 
lopen. Dat was het moment – ik denk dat het zo rond 17.00 of 17.30 uur was – 
dat we de Duitsers die aan die zijde van de weg verschansing hadden gezocht, 
zouden attaqueren. Mogelijk werden ze eerder op de dag die kant op gestuurd, 
omdat het terrein er golfde. Je kon je er in kuilen verschuilen en van daaruit 
schieten. Kijk, bij de hangars was het terrein vlak en was je écht een schietschijf. 
Misschien meenden ze daar veilig te zijn. 

De grootmajoor zat te paard en gaf het bevel de bajonet op het geweer te doen. 
Toen dacht ik: ‘Nu is het erop of eronder! Vanavond ben ik er nog of ik ben er 
niet meer!’ Het vreemde is, dat zo’n gedachte wel door je heen schiet, maar dat je 
er verder niet bij stil staat. Je bent er dan zó voor elkaar, dat je denkt: ‘We moe-
ten doorstoten! Als we geraakt worden, slaan we hard terug!’ Uiteindelijk zouden 
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maar twee maten van onze compagnie getroffen worden, gelukkig niet dodelijk.
Op het moment dat we gingen lopen, zagen de Duitsers ons dichterbij komen. 
Hebben ze ons misschien gezien en gehoord? Hebben ze mogelijk aan een grote 
overmacht gedacht? In ieder geval staken ze de witte vlag omhoog. Ze gaven 
zich allemaal over, wel zo’n tweehonderd à tweehonderdvijftig man. Met de ruim 
honderd man van onze compagnie konden we hen dus zonder verdere problemen 
krijgsgevangen maken. We lieten ze richting Hoornbrug lopen. 
Toen we onderweg met hen in gesprek gingen, zeiden ze vrijwel direct: ‘Over 
een paar dagen zijn we weer vrij, want we worden toch bevrijd’. En die lui za-
gen er zó fantastisch uit! Ze hadden kaplaarzen aan met van die dolkmessen erin 
en waren verder uitgerust met kleine karabijnen. Het waren parachutisten die 
ook moesten kunnen schieten. Zij hadden een vliegeniersoverall. Die kon je ge-
makkelijker openmaken dan het kloffie dat wij droegen. Tjonge, tjonge, wat een 
uitrusting!’

De Binckhorst
Via de Hoornbrug zijn we met onze Duitse krijgsgevangenen naar het politie-
bureau gelopen. Daar werden ze ingeschreven. De leiding van onze compagnie 
confisqueerde bestelwagens van ‘De Zwitsersche’, een wasserij in Rijswijk. Dat 
waren gesloten rode auto’s met een wit kruis erop. Daarmee werden de Duitse 
krijgsgevangenen afgevoerd naar het circusgebouw in Scheveningen. Zelf ben 
ik daar niet bij geweest. Mijn vriend, die later mijn zwager is geworden, en ik 
werden erop uitgestuurd om te kijken of er eventueel nog Duitsers waren op de 
toegangswegen naar Den Haag. Wij waren de enige Hagenaars en Scheveningers 
in de compagnie, dus ging men ervan uit dat wij de weg goed kenden. Op die 
manier wilde men voorkomen dat Duitsers linea recta naar het paleis van konin-
gin Wilhelmina zouden lopen en haar gevangen zouden nemen. Dat is natuurlijk 
niet gebeurd, die dag. We zeiden tegen elkaar: ‘Dan gaan we toch even mooi die 
wegen afgrendelen’. 
Vandaar dat wij op de Binckhorst gestationeerd werden, een klein kasteel aan een 
weg met dezelfde naam. Nou ja ‘weg’, het was eerder een pad, niet breder dan 
deze kamer, bestrooid met koolas. Het was wél een toegangsweg naar Den Haag. 
Het begon zo’n beetje bij de Geestbrug en liep door naar de gasfabriek aan het 
eind. Er was zelfs een bruggetje. Ook dát hadden de Duitsers op hun tekeningen 
staan. Die kaarten waren zo gedetailleerd! Maar ja, er waren voor de oorlog veel 
Duitse meiden die hier werkten. Het zal me niet verbazen, dat Hitler die dienst-
bodes voor zijn karretje heeft gespannen: ‘Denk erom, kijk goed naar wat zich 
waar bevindt.’ 

Krijgsgevangen in Engeland?
Ik heb horen vertellen, dat de Duitse krijgsgevangenen vanuit het circusge-
bouw naar IJmuiden zijn gebracht. Daar zouden ze op de boot zijn gezet en 
naar Engeland getransporteerd. Tijdens héél de oorlog hebben ze daar gezeten. 
Hitler had door willen stoten naar Engeland. Maar omdat hij zoveel parachutisten 
kwijtgeraakt was en veel van zijn vliegtuigen, kon hij daar niet meteen mee door-
gaan. Dus uiteindelijk hebben we, wat dat betreft, zijn plannen gedwarsboomd. 
Dat weet je pas achteraf. Vergeet niet dat die krijgsgevangenen die we gemaakt 
hebben, wél allemaal tot de elitetroepen van Goering behoorden. Het waren jon-
gens die betaald werden en waarmee de Duitse legerleiding hoopte de ‘Slag om 
Engeland’ te kunnen winnen. Maar dat is mooi niet doorgegaan. Zo hebben wij 
een klein steentje bij kunnen dragen aan het verdere verloop van de oorlog.
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Capitulatie
We wisten toen niet, dat de oorlog zo snel voorbij zou gaan. Dat kwam door het 
bombardement op Rotterdam en de dreiging dat er nog meer steden aan de beurt 
zouden komen. De Duitse overmacht was zó groot, dat we het gewoon niet kon-
den winnen. Engeland was er nog niet klaar voor, ook Frankrijk niet. Ik zie mij 
nog in de bioscoop zitten kijken naar beelden van Chamberlain en Daladier die 
uit dat vliegtuigje uit München stappen en gebaren: ‘Kijk eens, we hebben de 
vrede getekend’. Die mensen zijn zó goed van vertrouwen geweest. Van bepaalde 
gebieden zei Hitler: ‘Dat waren vroeger Duitse gebieden’. Sudetenland, Elzas-
Lotharingen, noem maar op. Al het land waar Duitsers zaten pikte hij in. Maar 
toen hij Polen aan wilde pakken, wist hij wat er zou volgen: ‘Als je aan Polen 
begint, dan heb je oorlog!’ ‘Nou, ik ben klaar voor de oorlog. Ik heb alles. Ik 
ben klaar.’ Dat wás hij ook. Vandaar het idee van de Blitzkrieg. Hij wel, wij niet. 
Kijk, Poetin is ook klaar voor de oorlog. Wij geven wel tegengas, maar zijn er 
helemaal niet klaar voor. Als ik dan kijk naar het annexeren van de Krim en aan 
de Baltische staten denk, waar ontzettend veel Russen wonen, dan weet ik niet of 
dat vrije staten zullen blijven. Ik weet het niet.

Dus op 14 mei werd Rotterdam gebombardeerd en de dag daarna tekende ge-
neraal Winkelman de capitulatie. En wij? Wij hebben spontaan al onze wapens 
in de Trekvliet gegooid. Ze mochten eens in handen van de Duitsers vallen! 
Flauwekul natuurlijk, want ze zouden aan onze spullen niets gehad hebben. Maar 
goed, het waren natuurlijk ook de emoties die meespeelden.

DE EERSTE OORLOGSDAGEN IN MEI 1940 DOOR DE OGEN VAN 
EEN KIND

Wie ben ik en wat was de situatie in de tweede helft van de jaren dertig?
Ik ben Jan Veelenturf, het vierde kind van Andries Veelenturf en Truus Hendriks, 
geboren op 2 september 1931 in de woning aan de Westvlietweg in wat toen nog 
Stompwijk heette.
Ons huis lag recht tegenover Hofwijck, had aan de rechterzijde de houthandel 
van de gebroeders Van der Ham, achter het huis de tuin met kassen, kweekbak-
ken, open land en daarachter weiland tot aan Nootdorp. Links van de woning lag 
‘Hoeve Maria’, de boerderij van de familie Van Boheemen, daarnaast de Gaslaan 
naar de Voorburgse gasfabriek, dan de spoorlijn Den Haag/Utrecht, en daar weer 
naast de rijksweg Den Haag/Utrecht, nu de A12, indertijd geopend in 1937 door 
prins Bernhard. Herinnering aan die opening is de aankomst van de prins in een 
sportwagen. De politie die hem moest begeleiden, kwam vijf minuten later aan, 
want zij konden hem op de motoren niet bijhouden.

Op bovenstaande plattegrond het gebied waar de Duitse parachutisten zijn neer-
gekomen, met in het blauw de stellingen en bewegingen der Nederlandse troepen 
en in het rood de door de Duitsers bezette punten.
Duitse transportvliegtuigen laten parachutisten neer boven de Tedingerbroek-
polder. In 1939 werd gestart met de aanleg van de A4, het stuk vanaf het Prins 
Clausplein tot Ypenburg. Het tracé werd afgegraven tot de zandplaat en aange-
vuld met zand vanuit de Put van Reef Oldenzaal. Die put is de huidige plas langs 
de A12 bij Nootdorp.
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Het huis van de familie Veelenturf anno 1931 aan de Westvlietweg 

Hofwijck 
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Het vervoer gebeurde met kiepwagens, getrokken door een locomotiefje. Ons ge-
zin telde op dat moment tien kinderen en het elfde was op komst. De oudsten 
trokken toen al de weilanden in om slootje te springen, al of niet met een pols-
stok. Ook probeerden we met een koperdraadje paling te vangen in de Goo of de 
plas aldaar.
U begrijpt het al, wanneer ’s avonds de locomotief met kiepwagens stil werd ge-
zet en het vuur niet gedoofd, werd die trein door de jeugd gebruikt om heen en 
weer te rijden, net zo lang totdat de veldwachter achter ons aankwam.

10 en 11 mei: de eerste twee dagen van de oorlog 
Het was vier uur in de morgen toen mijn zussen en broers werden gewekt door 
vader. Er is oorlog. We werden bevolen onder de bovendorpel van de deur van de 
woonkamer naar de keuken te gaan staan. Dat was immers de beste plaats wan-
neer er bijvoorbeeld een plafond van stucwerk op riet naar beneden zou komen. 
Wij stonden daar nog maar net toen het glas van het raam van de woonkamer 
naar binnen kwam. U begrijpt de consternatie.

Er waren al Duitsers gedropt, die zich verschanst hadden in hofstede De 
Hoonaard, gelegen aan de Westvlietweg tegenover park Middenburg en op de 
plattegrond aangegeven met de rode stip rechts. Zij hielden met een mitrailleur 
de spoorbrug van de treinverbinding Duitsland/Den Haag in de gaten.
De eerste dode viel al vroeg in het laatste rijtjeshuis van de Westvlietweg, waar 
de oudste zoon Theo Kortekaas in de deuropening werd doodgeschoten. 
In Hofwijck lagen Nederlandse soldaten ter verdediging van de brug in de rijks-
weg en de spoorbrug Gouda/Den Haag over de Vliet.

Plattegrond van de omgeving van Jan Veelenturfs huis anno 1940 
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Een eigen schuilkelder
Omdat mijn vader de grond voor de verschillende soorten perkplanten zelf sa-
menstelde, lagen er in de voortuin van ons huis altijd een hoeveelheid bladaarde, 
een berg maaszand, balen turfmolm en was er een gierput.
Die balen turfmolm legde mijn vader in de gang van de woning dat het plafond 
was van de kelder. Daarin zaten wij met moeder, die in verwachting was van de 
elfde, de tien kinderen en drie buurvrouwen. 

Landing Duitse parachutisten op 10 mei 1940

Bruggen van de rijksweg en het spoor over de Vliet
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Duitsers moeten worden verdreven uit ‘De Hoonaert’
De Duitsers moesten weg om bij Ypenburg te komen en daarom werd vanaf de   
‘Starlift’, een liftenfabriek, en de ENKES, de ‘Eerste Nederlandse Kogellagers en 
Schroevenfabriek’, geprobeerd de Duitsers in boerderij De Hoonaert en verderop 
in Huize Dorrepaal weg te schieten. Er werd een lorrie met ijzeren platen ge-
bruikt om met een mitrailleur naar De Hoonaert te komen. Op de overweg lieten 
die platen los en kwam bij ons thuis een militair, de 2e luitenant George Maduro, 
wat gereedschap halen. Hij heeft onze kelder geïnspecteerd en als schuilkelder 
goedgekeurd. 
Het gereedschap is nooit meer teruggekomen. 

12 en 13 mei: de volgende twee oorlogsdagen
Waarom mijn vader toch liever naar een echte schuilkelder wilde, is mij nooit 
duidelijk geworden. Wellicht omdat er dichtbij een schuilkelder lag en wel bij de 
Voorburgse Gasfabriek aan het Gaslaantje. Hij nam contact op met de directeur 
van de Gasfabriek en kreeg toestemming met zijn gezin en de buurvrouwen te 
komen.
Wij gingen daarnaartoe in de bestelwagen die naast het huis op de werf stond. 
Eerst achteruit en dan na 50 meter rechtsaf de Gaslaan op.
Toen wij aankwamen bij de schuilkelder en ik naar binnen moest door de nau-
we ingang, kwam er al schietend een Duitse parachutist naar beneden. Dat beeld 
staat nog steeds in mijn geheugen gegrift.

2e luitenant George Maduro (1916-1945)
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14 en 15 mei: de laatste van de eerste zes oorlogsdagen
Het was heel benauwd in zo’n schuilkelder en daarom zocht mijn vader een 
betere plaats. Die vond hij bij het ziekenhuis Antoniushove, dat toen aan het 
Oosteinde in Voorburg lag. Op de hoek van dat terrein bij de Wijkerlaan lag een 
tuinmanswoning van de familie Heijnen en daar konden wij terecht. Wij kregen 
wel het uitdrukkelijke verbod de dichtgeschoven gordijnen te openen en naar bui-
ten te kijken, want daar kwamen de Rode Kruiswagens met gewonden en lijken 
de bocht om, om in het ziekenhuis te worden afgeleverd. Het bloed liep er aan 
alle kanten uit en dat mochten wij als kleine kinderen niet zien. Na de capitulatie 
op 15 mei, toen de Duitse tanks over de Westvlietweg binnentrokken, keerden 
wij naar ons ouderlijk huis terug om daar de vijf oorlogsjaren mee te maken.

DE FAMILIE LUIDINGA DOOR GROTE VERLIEZEN GETROFFEN

Mag ik me even voorstellen?
Ik ben Frans Luidinga. Mijn vader was Tjalling Luidinga. Hij voer als kapitein 
op het passagiersschip ‘Slamat’ van de Rotterdamsche Lloyd. Zijn schip werd 
tijdens de oorlog zó omgebouwd dat het troepen kon transporteren. Het werd op 
27 april 1941 door de Duitsers gebombardeerd en later op de dag ondergingen 
de twee Engelse destroyers die hem en vele anderen als drenkelingen aan boord 
namen eveneens hetzelfde lot. Mijn vader hoorde bij de vermisten. Mijn moeder, 
zus en ik zouden hem nooit meer terugzien.3
Ons vaderloze gezin stond nog een tweede tragedie te wachten: eind 1942 deelde 
de gemeente Rijswijk mee, dat we ons huis aan de Nassaukade – nota bene ei-
gendom! – moesten verlaten. Langs de kust waren de Duitsers de Atlantikwall 
aan het bouwen. Een groot deel van Scheveningen en een deel van Den Haag 
werden ontruimd. Voor meer dan honderdduizend mensen moest vervangende 
woonruimte worden gezocht. Ook in Rijswijk. Wij waren niet ‘economisch ge-
bonden’, dus moesten we ons huis verlaten. We kregen de keuze naar Zeist of 
naar Winterswijk te verhuizen.

Ziekenhuis Antoniushove
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Ik zag voor het eerst van mijn leven een luchtgevecht
Als kind heb ik de eerste oorlogsdagen in mei 1940 intens beleefd. Aan de 
Nassaukade woonden we precies tegenover de Molentocht die naar Ypenburg 
leidde. Mijn ervaringen heb ik uitgebreid beschreven in de herdruk van Het 
scheepsjournaal van Tjalling Luidinga 1890-1941, Gezagvoerder bij de Rotter-
damsche Lloyd.4 Hier volgt een uitgebreid citaat uit mijn eigen boek.5

Frans naast de Molentocht, vermoedelijk in de strenge winter van 1939-1940

Frans bij vader Tjalling
op de schouders
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10 mei ’40, Rijswijk.

Mijn moeder maakte me wakker. Daarna opende ze de deur naar de zolder en 
riep naar boven waar het dienstmeisje sliep, “het is oorlog”. Ik keek vanuit mijn 
kamertje op de eerste verdieping naar buiten over de Vliet richting Ypenburg. Het 
was vier uur in de ochtend en het was buiten al volop licht en het was helder 
weer. Mijn uitzicht was heel goed want ons huis aan de Nassaukade was pre-
cies in het verlengde van de Molentocht gelegen. De Molentocht kwam uit op 
Ypenburg.
Ik hoorde hevig schieten en dat kwam onder andere bij het mitrailleursnest van-
daan dat naast de villa Ilex en de Molentocht aan de overkant van de Vliet lag. 
De mitrailleur schoot over de Molentocht richting Ypenburg. Aan het eind van de 
Molentocht zag ik een brandend vliegtuig voorbij komen. En even later weer een. 
In de lucht hingen overal kleine witte wolkjes die naar beneden zakten. Tot mijn 
verbazing bleken er mensen aan te hangen. Het waren parachutisten en het waren 
er heel veel. En er kwamen ook steeds meer vliegtuigen. En er kwamen er ook 
meer brandend voorbij.
Moeder zei dat ik naar beneden moest gaan en onder de tafel in de achterkamer 
moest gaan zitten. Ze legde een matras over de zware tafel heen en zei dat ik daar 
moest blijven.
Ze zette de radio aan en hoorde dat de Duitsers het land waren binnengetrokken. 
Er waren parachutisten geland op Ypenburg in Rijswijk en op Ockenburg in Den 
Haag. Aan de Grebbelinie werd zwaar gevochten. In Rotterdam hadden de mari-
niers de Duitsers die bij de Maasbruggen waren geland weten tegen te houden. Ik 
vond het allemaal maar spannend. Mijn moeder gaf me een paar oude lakens. Die 

Molentocht met links villa Ilex anno juni 2015 gezien vanaf de Nassaukade



l80l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
15

  l 
  D

ri
e 

oo
gg

et
ui

ge
n 

va
n 

ze
s 

ba
ng

e 
da

ge
n 

in
 m

ei
 1

94
0

moest ik in repen scheuren en er vervolgens keurige rolletjes van maken. Daar 
konden we dan eventueel wonden mee verbinden.
Buiten bleef het schieten doorgaan.
De gordijnen waren dichtgetrokken, dat bood bescherming voor het geval dat 
de ramen werden beschoten en de glasscherven de kamer zouden invliegen. We 
hadden ook de ramen beplakt met plakband, dan konden er geen scherven in het 
rond vliegen. Voor de ramen hingen blauwe papieren verduisteringsgordijnen die 
we als het donker werd naar beneden moesten trekken zodat er geen licht naar 
buiten doordrong.
Af en toe mocht ik heel even loeren door het raam. Ik zag nog steeds vliegtuigen 
en tegen het blauw van de hemel staken zwarte wolkjes af, kennelijk van lucht-
afweergeschut. Ineens zag ik een vliegtuig met een dubbele staart, die was er een 
van ons. Ik wist dat het een G1 was en die kon heel hard vliegen. Je kon zien dat 
hij achter de Duitse vliegtuigen aanzat en hoe een Duits vliegtuig werd getroffen. 
Ik zag voor het eerst van mijn leven een luchtgevecht.
Een paar uur later werd er een boot dwars over de Vliet gelegd bijna recht tegen-
over ons huis. En het was nog wel “De Jonge Frans” ook. De schipper was alsof 
er niks aan de hand was gewoon aan het werk gegaan en de Vliet ingevaren tot-
dat hij door de Nederlandse militairen werd aangehouden.
Voor de oorlog was ik altijd vlug naar het raam gelopen als mijn naamgenoot 
voorbij kwam varen en mijn moeder waarschuwde mij altijd als ze hem zag. Nu 

Vanuit het huis rechts, Nassaukade 32A, heeft Frans het bombardement van Ypenburg gezien
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deed hij dienst als brug want ik zag er soldaten overheen lopen. Ik vroeg me af of 
de Hoornbrug dan stuk was en dook weer onder tafel.
Zo bleef ik de hele dag onder de tafel en ’s avonds mocht ik er ook slapen. 
Midden in de nacht werd ik wakker van stemmen. Ik stond op en zag een aantal 
soldaten in de gang zitten geleund tegen de muur. Moeder was bezig er één te 
verbinden. De volgende ochtend toen ik wakker werd waren ze al vertrokken.
Om me wat te doen te geven gaf moeder me alle brieven van mijn vader. Die 
moesten verscheurd worden omdat ze aanwijzingen bevatten dat mijn vader ma-
rineofficier was en als de Duitsers zouden winnen dan kon dat wel eens slechts 
voor ons uitpakken. Misschien moesten we dan ons huis wel uit.
Eerst scheurde ik alle postzegels van de brieven, die ik vervolgens in een kom 
met water gooide. Als de postzegels waren losgeweekt legde ik ze met de 
beeldzijde op een oude krant waar ze konden drogen. Vervolgens scheurde ik 
de brieven in wel honderdduizend stukjes en gooide die in de prullenmand. De 
ansichtkaarten hoefden niet weg. Daar stond toch niet zoveel in en bovendien 
werden ze gespaard door mijn zusje. Als ze weer met vakantie kwam kon ze er 
mee spelen. De ansichtkaarten gingen dus in een oude schoenendoos. Toen de 
postzegels droog waren plakte ik ze in in een oud postzegelalbum die nog van 
mijn broertje was geweest en niet verder liep dan 1930. Ik was er de hele dag 
mee bezig en zo ging de oorlog onder mijn tafel voorbij. Af en toe hoorde ik nog 
schoten klinken en vliegtuigen overgaan, maar het leek alsof het rustiger werd.
(…)
De volgende dag glipte ik samen met het meisje de deur uit om even naar bakker 
Hus in de Leeuwendaallaan te lopen om brood te halen. Dit gevaarlijke uitstap-
je langs het oorlogstoneel waar aan de overkant van de Vliet bij Ypenburg de 
Nederlanders op leven en dood tegen de Duitsers streden werd mij niet in dank 
afgenomen door mijn moeder en die stuurde me meteen naar bed dat overigens 
onder de tafel lag. De dagen gingen voorbij waarbij we in spanning de berichten 
over de strijd volgden. Bij de Grebbeberg hielden onze soldaten nog stand. De 
situatie op Ypenburg was geklaard. De Duitsers waren verjaagd. Maar plotseling 
ging het gerucht dat de Koningin naar Engeland was gevlucht. ’s Middags za-
gen we ineens grote rookwolken aan de horizon. Het was richting Rotterdam en 
naar later bleek afkomstig van Rotterdam. Nog later hoorden we dat de Duitsers 
lafhartig Rotterdam hadden gebombardeerd en dat er vele doden en gewonden 
waren gevallen. We waren in grote zorgen over onze familie die daar woonde.
Diezelfde dag hoorden we dat Nederland had gecapituleerd. De soldaten die tot 
voor kort nog hadden geschoten vanachter de schuilkelder die aan het begin van 
de Nassaukade was gebouwd huilden van woede. Ze wilden blijven doorvechten.
(…)
Mijn moeder gooide ’s avonds het pistool van mijn vader in de Vliet.
De volgende ochtend werden we wakker gemaakt door het geluid van paardenge-
trappel waar maar geen eind aan kwam. Aan de overkant van de Vliet trok mijn 
speelgoed voorbij. Huifkarren getrokken door paarden, volgeladen met soldaten 
of met kisten. Grote groepen ruiters te paard. Veldgeschut en machinegeweren 
getrokken door paarden. Eindeloos veel soldaten met geweren. Motorfietsen 
met zijspan. Zo ging het uren door. Het Duitse leger was aangekomen, we wa-
ren bezet. En ik bleef vanachter het raam naar het levend speelgoed kijken. Mijn 
moeder zei, had ik je maar nooit soldaatjes gegeven.
De dag daarop lukte het haar een taxi te huren om met mij naar Rotterdam te rij-
den om na te gaan wat er met de familie was gebeurd. Toen de taxi de Hoornbrug 
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over was en de Rotterdamsche weg opreed keek ik mijn ogen uit. Overal op de 
weg lagen kapot geschoten vliegtuigen. De rompen van de vliegtuigen zagen er 
uit alsof ze gemaakt waren van golfkarton. We moesten voorzichtig rijden om 
voorbij de wrakstukken te komen en af en toe moesten we daarvoor de weg af. 
Het lukte ons om Rotterdam te bereiken.
Het zag er daar verschrikkelijk uit. De stad smeulde nog. We liepen hele einden 
om iets te weten te komen over de familie. En alhoewel veel huizen een grote 
puinhoop waren geworden bleef het beeld van een bepaald huis op mijn netvlies 
achter. De bommen hadden de voorste helft van dat huis weggeslagen waardoor 
precies een doorsnede van het huis was ontstaan waar je vrij in kon kijken. Op 
de eerste etage stond een bed tegen de achtermuur en boven het bed kon je nog 
een schilderijtje zien hangen. Het maakte een diepe indruk op mij dat dit zo maar 
kon.
Het gebied rond de Goudsche weg waar mijn familie woonde had de volle laag 
gehad en de vuurzee had de rest gedaan. Er was nauwelijks iets blijven staan.
De apotheek en de banketbakkerij waren met de grond gelijk gemaakt. Het bleek 
dan ook dat de zuster van mijn vader, Annie Bels-Luidinga, die apothekers-assis-
tente was, samen met haar man Jo Bels om het leven was gekomen. Hetzelfde lot 
had Oom Kees en Tante Cor Baljon in de banketbakkerij aan de overkant van de 
straat getroffen. 
Niets was er gered of overgebleven. Het enige aandenken dat ik had was een wit-
te van stof gemaakte keeshond. Toen ik enige maanden voor het bombardement 
op bezoek was bij oom Kees en Tante Cor viel mijn oog op die hond die naast de 
kachel lag. Bij nader onderzoek bleek er op zijn rug een ritssluiting te zitten, die 
na openritsen toegang gaf tot het inwendige van de hond. In de hond kon je van 
alles opbergen. Ik vond dat zo prachtig dat ik vroeg of ik het dier mocht meene-
men naar huis. Dat mocht van mijn tante en thuis bewaarde ik er mijn pyjama in. 

TOT BESLUIT

De gevechtshandelingen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hebben vijf 
dagen geduurd. Ypenburg speelde daarbij een belangrijke rol. Het bombardement 
van Rotterdam gaf aan waar de vijand toe in staat was. De dag daarna, 15 mei 
1940, tekende generaal Winkelman de capitulatie. De compagnie van Albert van 
der Burg wierp alle wapens in de Trekvliet, het pistool van Tjalling Luidinga 
verdween voorgoed in de Vliet. Dit markeerde de overgang van vijf dagen strijd 
naar vijf jaar bezetting en onderdrukking.
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Noten

1 Zie voor meer informatie: Wijk van Brievingh-Hesselink, J. van e.a., Om nooit te ver-
geten. Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog, Studiodruk Communicatie B.V., Rijswijk, 
1991,  pagina 19 e.v.

2 Luidinga, F., Het scheepsjournaal van Tjalling Luidinga 1890-1941, Gezagvoerder bij 
de Rotterdamsche Lloyd, Roger Peters (vormgever) en Haveka de Grafische Partner 
(drukker), Rijswijk 2011, pagina 148 en volgende.

3 Zie voor meer informatie het artikel Kapitein Tjalling Luidinga van Bart Tent in het 
Jaarboek van 2012 pagina 77 en volgende.

4 Die herdruk heb ik in 2011 in eigen beheer uitgegeven. Vormgeving en druk: respec-
tievelijk Roger Peters en Haveka de Grafische Partner.

5 Bart Tent besteedt er in zijn eerder genoemde artikel ook enige aandacht aan, maar nu 
neem ik de teksten die betrekking hebben op de eerste zes oorlogsdagen in mei 1940 
uit mijn eigen boek integraal over.
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Onderduik in de Verhagen 
Metmanstraat opgelost

Ruud Poortier

In het Jaarboek 2011 publiceerden wij een foto van opschriften uit no-
vember 1944 onder de vloer van Verhagen Metmanstraat 29, die ontdekt 
waren door de huidige bewoners Arton van Harten en Heleen Heidinga. 

‘Hulde aan het echtpaar Bogaards’ staat er onder andere met potlood op 
het houtwerk geschreven. We plaatsten een oproep om  zich te melden, 
aan degenen die de namen Bogaards, C. Plomp, J. Plomp, A. Menschaart 
jr. en J. Bangma konden thuisbrengen. We ontvingen wel enkele reac-
ties, maar die leidden niet tot een oplossing. Dankzij Margaretha (Gré) 
Hoekstra-Bogaards (geboren 1934) uit Voorschoten, die als kind op het on-
derduikadres woonde, weten we nu meer.

Verhagen Metmanstraat 29 werd in de oorlogstijd bewoond door het gezin van 
Antonie Bogaards (Anton, 1903-1979), Johanna Margaretha Cornelia Bogaards-
Plomp (Jo, 1905-1982) en hun vijf kinderen. Vader was destijds monteur bij 
het ‘Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf’ en bestuurlijk werkzaam in kerk en ge-
meente. Het is bekend dat veel leden van de Gereformeerde Kerk zich actief 
opstelden in het verzet tegen de Duitse bezetters en het was dan ook geen punt 
van discussie dat het echtpaar zijn huis openstelde voor mannen die wilden of 
moesten onderduiken om uit de handen van de bezetters te blijven. Niet dat het 
gezin grootbehuisd was: kamer-en-suite, twee slaapkamers, een tussenkamer. 
De vier dochters sliepen bij elkaar, de enige zoon had een eigen kamer. Maar in 
de inloopkast was nog ruimte en hier bivakkeerde steeds één onderduiker, méér 
kon het huis niet aan. Gré Hoekstra herinnert zich een reeks logés, die voor korte 
of langere tijd gewoon als lid van het gezin meedraaiden. De kinderen waren er 
snel aan gewend en beschouwden de inkwartiering als ‘normaal’. Maar een echte 
vluchtplek was er niet, daarom zaagde vader in de achterkamer, bij de schuifdeu-
ren een gat in de vloer en betimmerde de wanden, zodat de onderduiker zich in 
noodsituaties in die kruipruimte kon verbergen. De kinderen zagen er niets geks 
in. Er kwamen in het gezin wel vaker mensen over de vloer en ónder de vloer 
was ‘normaal’. Ze werden niet onder druk gezet om erover te zwijgen.
Gré heeft wel een vermoeden hoe de onderduikers juist bij hen terecht kwamen. 
Vader kende veel mensen en als christen zag hij het zich als een plicht onder-
dak te bieden aan hen die dat nodig hadden. Het gereformeerde netwerk en zijn 
contacten met tuinders aan ‘t Haantje leverden hem zijn gasten op en waarschijn-
lijk extra voedsel. Zo waren er via aangetrouwde familie contacten met de groep 
rond Jaap Goedendorp, die onder andere actief was bij het onderbrengen van on-
derduikers en dat met de dood heeft moeten bekopen. De laatste onderduiker, die 
ook het langste en tot de bevrijding bleef, was de uit Rotterdam afkomstige Jan 
Bangma, ‘een keurige jongen’. Van hem zijn enkele opschriften in de kruipruim-
te, zoals ‘Hier onder lag ik in november 1944. Verscholen voor die rotmoffen’.



l100l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
15

  l 
  O

nd
er

du
ik

 in
 d

e 
Ve

rh
ag

en
 M

et
m

an
st

ra
at

 o
pg

el
os

t

De verstopplek was een tijdelijke. Pas als er alarm dreigde, werd hij gebruikt. In 
de eerste plaats voor de onderduiker des huizes, maar ook voor anderen die aan 
de greep van de razzia’s wilden ontsnappen. Alarm dreigde inderdaad in novem-
ber 1944: een grote razzia. 

De razzia van november 1944
Eind 1944 werd de toestand in Duitsland nijpend en groeide de behoefte aan 
nieuwe werkkrachten. Alle Nederlandse mannen tussen 17 en 40 jaar werden 
daarom opgeroepen zich voor de Arbeitsdienst te melden. Vanaf 11 novem-
ber vonden er razzia’s plaats, eerst in Rotterdam en later in Den Haag. De 
Rijswijkers waren dus gewaarschuwd en bovendien lekte de aanstaande actie 
uit. Toen deze op 21 november daadwerkelijk plaatsvond, hadden velen de gele-
genheid gegrepen zich te verbergen. De oogst viel de Duitsers tegen: in Rijswijk 
werden ‘hooguit enige honderden mannen opgepakt’.1
In huize Bogaards  waren vier mannen in de schuilplek gekropen: onderdui-
ker Bangma, buurjongen Abraham Menschaart (1926-2000) van nummer 27 en 
twee broers van mevrouw Bogaards: Cornelis jr. (Cor, 1908-1959) en Jacobus 
Plomp (Jaap, 1927-1998). Zij waren kinderen uit het grote gezin van Cornelis 
sr. en Margaretha Vendeloo, die eerst een groentezaak in de Regentesselaan en 
later een schildersbedrijf in de Tollensstraat hadden. Cor jr. woonde met zijn ge-
zin ook in de Verhagen Metmanstraat, op nummer 19. Jaap was bij de onderduik 
pas 17 jaar en viel daarmee net in de leeftijd om opgepakt te worden. Bogaards 
zelf hoefde zich niet te melden, omdat hij door zijn werk bij het GEB ‘onmisbaar 
voor de samenleving’ was. 
Tijdens het verblijf onder de grond doodden de vier hun tijd met het lezen van 
feuilletons over de Boerenoorlog én met de notities op het houtwerk.
Menschaart: ‘Onder deze planken gekropen wegens Duitsche drijfjachten’. Jaap 
Plomp: ‘Hier weggekropen in de maand november voor de Duitse grijpklauwen’.
En Bangma, verwijzend naar de situatie bóven de vloer: ‘2 moffen geweest. Heel 
gemoedelijk. Niet gezocht’.

De familie Bogaards, Gré zit gehurkt, tweede van rechts
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Gré Bogaards herinnert zich dat bezoek. De Duitsers waren inderdaad heel 
vriendelijk. Vader Bogaards ontving hen ruimhartig en zat gemoedelijk met hen 
te praten, moeder was wel zenuwachtig, maar het viel niet op dat zij maar door 
het huis liep. De kinderen maakten genoeg lawaai om eventuele geluiden uit de 
schuilplaats te overstemmen. Een geliefde verstopplek bij kamers-en-suite was 
de loze ruimte boven de kasten bij de schuifdeuren, maar zelfs daar zochten de 
Duitsers niet. Na een kwartier vertrokken ze weer.
En er was meer geluk: in de straat woonde een NSB-gezin dat wel fout, maar niet 
gevaarlijk was, eerder loyaal. Zelfs een Joods gezin hebben ze niet verraden. 
Op de planken van de schuilplaats zijn de data 14 tot en met 19 november ge-
schreven. Blijkbaar is deze al gebruikt tijdens de dagen die aan de razzia 
voorafgingen. 

De belangrijkste tekst is geschreven door Cor Plomp: ‘Hulde aan Hr. en Mevr. 
Bogaards’, zijn zwager en zuster. Terecht lof voor deze mensen, die ondanks een 
betrekkelijk klein huis en vijf jonge kinderen letterlijk ruimte boden aan hen die 
vervolgd werden. Het was ‘normaal’, zo ervoeren de kinderen het ook. Ze gingen 
gewoon naar school – zolang dat kon -, speelden op straat en haalden hun eten 
uit de gamellen in de Esdoornstraat. Pas na de oorlog realiseerden zij zich dat de 
wereld ‘goed’ en ‘fout’ was geweest. Dat er ‘moffenhoeren’ in de buurt woonden 
en dat er dapperen waren die hun vrijheid en hun leven voor anderen op het spel 
hadden gezet. En dat de opstelling van hun ouders toch niet zo ‘normaal’ was ge-
weest als ze eerder dachten.

Dat we dit weten en dat we nu de onderduikers kennen, is toeval. De oproep in 
het Jaarboek 2011 leverde dus geen bruikbare tips op. Maar ineens zagen Arton 
en Heleen twee dames op hun stoep staan, die belangstellend naar hun huis ke-
ken. Ze nodigden hen uit binnen te komen en ze bleken twee nichtjes te zijn: 
Gré Bogaards en Gré Plomp, de dochter van Jo en de dochter van Cor, beiden 
genoemd naar oma Margaretha Vendeloo. En zo kwamen de namen van ruim 70 
jaar geleden tot leven en is het geheim van de ondergrondse opschriften opgelost.

Noot

1   M.J. van den Berge e.a., Om nooit te vergeten, Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog. 
Rijswijkse Historische Reeks deel 6/7, 1991, p.  83-89
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‘t Haantje , 
zaterdag 7 oktober 1944

Harry Bogaard
 

an het eind van die zaterdagmorgen klonk naast de spoorbaan bij 
‘t Haantje’ een serie geweerschoten.
Tien mannen vielen neer. Eén van hen heette Pieter Bogaard.

Op dezelfde datum, 7 oktober 2014, is er – 70 jaar later – op dezelfde plaats 
een herdenkingsbijeenkomst en een kranslegging.
De zoon van Pieter Bogaard, Harry L. Bogaard (1932), spreekt op deze 
middag over de gebeurtenissen van destijds. Wat waren de oorzaak en het 
motief van deze vreselijke fusillade, en welke invloed had dit op het verdere 
leven van hem en van die vele anderen die hier vandaag bij het oorlogsmo-
nument zijn samengekomen? Hier volgt de tekst van die toespraak.

Geachte aanwezigen,
 
Wij herdenken hier vanavond tien mannen.
Vandaag is het zeventig jaar geleden, dat zij op deze plaats werden vermoord.
Met nog enkelen van de directe nabestaanden staan wij hier. En verder staan onze 
familieleden en vrienden van de tweede en de derde generatie om ons heen.
 
Over één van de tien namen op het monument vóór ons mag ik wat vertellen.
 
PIETER BOGAARD, de zesde naam op de lijst. Mijn Vader.
Geboren in Alphen aan den Rijn, op 9 april 1902. Op de dag die wij nu herden-
ken, was hij 42 jaar en 5 maanden oud. En ik was 12 jaar en 5 maanden oud.
Oudste zoon van een schipper (Cornelis), kleinzoon van een schipper, die ook 
Pieter heette. Zelf was Vader ook een groot deel van zijn leven schipper.
‘Beurtschipper’, zei men toen.

Zijn Opa Pieter (!) moet al vóór 1850 met een praam zijn gaan varen in 
Aarlanderveen en omgeving. Trekkend of duwend met handkracht, hangend in 
‘het zeel’. 
Pas na jaren was er geld voor een paard, dat de schuit kon voorttrekken. Toen 
kwam er, rond de Eerste Wereldoorlog, ook een schip met een zeil.
En weer later zelfs een motorschip. Heel hard werken was het; taaie, pezige 
kerels.
De meeste lading in het binnenland ging toen nog per schip. Verhuizingen, 
stukgoed, vee vooral. Vaak bij nacht over de meren, met transport vanaf de 
veemarkten.
De firma kreeg de naam ‘Rijn en Gouwe’. Een bedrijf, dat jarenlang werkelijk 
rendeerde. Er kwam een tweede boot, een sleepbootje zelfs. En veel werk,
voor Opa Cornelis, Pieter en zijn broer Anne en de knecht, Hannes.

A
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Begin jaren dertig trouwt Pieter, uit een gereformeerd nest afkomstig – dwars 
tegen traditie en usance in – met een róóms meisje! (Maar wél het mooiste meisje 
van Alphen, die Nelly Meijers). Ik heet Harry en werd in 1932 geboren; mijn 
twee zusjes, Rietje en Corry in 1933 en 1934.
Vlak voor de geboorte van mijn zusje Rietje gebeurde er iets rampzaligs: op een 
nacht stond plotseling het huis in lichterlaaie. Middenin de nacht iedereen op
blote voeten in de vrieskou naar buiten. Door kortsluiting ineens alles kwijt. 
Maart 1933.
Een catastrofe: voor Moeder werd sindsdien iedere gebeurtenis in haar leven ge-
dateerd volgens één stelregel: ‘Was dat vóór of ná de brand?‘
 
En, erg genoeg, er volgde méér onheil: de ‘grote crisis’ van eind jaren twintig 
sloeg nu ook in hun zakelijk leven toe. Rijn en Gouwe ging failliet. De nog maar 
pas aangeschafte vrachtauto (inspelen op nieuwe mogelijkheden bij transport!) 
raakte total loss bij een ernstige aanrijding; uitkering behoorde nog niet tot de 
mogelijkheden, helaas.
En zo raakten drie gezinnen brodeloos. Samen met die honderdduizenden ande-
ren, in ons land en in de hele wereld.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog probeerden Opa en mijn Vader op allerlei ma-
nieren rond te komen, bijvoorbeeld met de handel in bloem- en groentezaden.
In 1940 was er eindelijk kans op een baantje. Vader kon portier worden bij de 
Machinefabriek ‘Backer & Rueb’, in Breda. Daar gingen ze toen wonen, na
omzwervingen , op verschillende locaties in Amersfoort. En zo probeerden Vader 
en Moeder, nu in Breda, hun leven weer op de rit te krijgen.

Hij was een spontane en vriendelijke man. Maakte makkelijk contact met men-
sen. Hij vertrouwde mensen ook makkelijk, misschien té makkelijk. En verder 
kon je hem sportief noemen: hij schaatste uitstekend; was ook scheidsrechter bij 

‘Rijn en Gouwe’ met Cornelis Hendrik Bogaard aan het roer en Hannes op de kajuit
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‘NAC’ in Breda. En op zondagavonden zong hij graag met een heldere stem bij 
het orgel (dat ik pas had leren bespelen) zijn lievelingslied:

 ’k Wil U o God, mijn dank betalen
 U prijzen in mijn avondlied...
 
Hij was ook plezierig in de omgang met kinderen, vooral met die van hemzélf. 
Wél was hij ‘gebutst door het leven’ in de jaren voor de oorlog. En toch bleef 
hij eigenlijk altijd monter. Hij bleef zich zijn leven lang ‘expediteur’ noemen 
(nu bedrijft zo iemand ‘logistiek’). Met altijd zin in avontuur. Zo hoopte hij, 
ná de oorlog, op de mogelijkheid een nieuw bestaan op te bouwen in het verre 
Zuid-Afrika. 
 
En toen werd het mei 1940. Een korte, hevige oorlog. Die in onze familie de 
heel bijzondere ervaring opleverde, dat wij, met alle inwoners van Breda op de 
‘Vlucht’ moesten. Met een hoofdletter, want zo’n vijftigduizend mensen moesten 
dit hele gebied verlaten. Men rekende op een enorme veldslag, zoals in 1914 aan 
de Marne. Heel slecht georganiseerd: iedereen moest zelf maar zien, waar hij te-
recht zou komen. Wij belandden na veel omzwervingen via Antwerpen met onze 
fietsen in Zeeuws-Vlaanderen. En kwamen na weken weer terug in Breda, waar 
nauwelijks iets van de oorlog te merken was geweest. Voor Vader en Moeder, 
die nog maar enkele maanden hier woonden, een eerste ervaring, wat oorlog kon 
betekenen.
Maar de omstandigheden in de oorlog zouden veel fellere, verbetener vormen 
aannemen. De meer dan honderdduizend Joden wisten de Duitsers, erg genoeg, 
tamelijk ‘geruisloos’ weg te sluizen, naar hun vernietiging. Anne Frank als één 
van de laatsten, augustus 1944. In dat jaar, 1944, kwam de oorlog voor het eerst 
echt dichtbij: D-day, de invasie begon. Na die eerste maanden van hevige ge-
vechten de kans op een definitieve slotfase.
De Slag om Arnhem, die helaas op een grote mislukking uitliep. Paniek bij de 
duizenden landverraders, die ‘Bijltjesdag’ zagen naderen... ‘Dolle Dinsdag’, zei 
men. Iedereen geloofde dat de Geallieerden al in ons land waren. Wéér werd 
Breda genoemd. Ten onrechte, bleek al spoedig. Juist in deze weken kondigde 
onze regering in Londen de ‘Algemene Spoorwegstaking’ af om daardoor het 
Duitse transportsysteem lam te leggen. Die staking kreeg onmiddellijk zijn 
beslag: heel het Nederlandse spoorwegnet kwam plat te liggen. Dat op die ze-
ventiende september 1944 de spoorwegstaking begon, betekende voor de circa 
30.000 (!) werknemers tegelijk ook een grote opluchting. Dagelijks werden 
de treinen beschoten door de Engelse vliegers. Die beheersten in die maanden 
steeds meer het luchtruim. In augustus hadden hun aanvallen al voor 51 doden en 
198 gewonden gezorgd. Dit waren alleen de cijfers voor het NS-personeel, want 
onder de reizigers waren die aantallen: 83 doden en 288 gewonden. De keerzijde 
was natuurlijk wel, dat al die plotseling ondergedoken massa’s zonder verdere 
steun dreigden te verkommeren, nu hun inkomen ineens wegviel. Machinisten, 
conducteurs, rangeerders, wisselwachters: hoe moest dat nu?

En dan zijn er een paar knappe koppen bij de Nederlandse Bank. Zíj zien kans  
langs illegale wegen enorme kapitalen ‘vrij te spelen’. Die miljoenen wor-
den gereserveerd voor met name dít doel: al die spoorwegmensen financieel te 
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hulp te komen. Wekelijks zal het geld dat ze nodig hebben, persoonlijk worden 
overhandigd.
En hier komt ook Vader Pieter in beeld. Hij wordt lid van het team, dat deze 
grote operatie vorm moet geven. Trouw bezoekt hij zijn ‘contribuanten’.
Onder zijn verzetsnaam ’PIET HAAG’. (In een agenda van dat jaar schreef hij 
overigens, dat het boekje behoorde aan: P.J. Langemeyer, Essensteijnstraat 172, 
Voorburg.)

In de maanden, hieraan voorafgaand, hadden Vader en Moeder eerst hun kinderen 
in veiligheid gebracht bij zijn broer in Breda. Maar in augustus heb ik nog bijna 
twee weken kunnen logeren in Den Haag op wat achteraf hun onderduikadres 
is geweest. Maar dat heb ik mij pas jaren later gerealiseerd. Ik was net geslaagd 
voor het toelatingsexamen Gymnasium en mijn ouders waren daar ‘apegroots’ 
op. Dat logeren gebeurde ergens in de Schildersbuurt, omgeving Hoefkade.
Van zijn werk met ‘dat geld’ vond ik jaren later een ander agendaatje van Vader; 
achterin stond heel klein een soort code, D20 / L15-K25 enzovoort. Misschien 
was dit zijn ´boekhouding´, bedacht ik toen.
 

Bladzijden uit de agenda van ‘P.J. Langemeyer’
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Heel treurig, dat juist in deze weken iemand heeft weten te infiltreren in de ver-
zetsgroep, waar mijn vader deel van uitmaakte. ‘Voor God en de Koning’, had 
die groep als motto.
En die verrader, de ‘mol’, was de zogenaamde V-Mann, Breed. Hij heeft met 
de ‘SD’ en de ‘Landwacht’ een hinderlaag gelegd in het huis, dat het contact-
adres van de groep vormde, aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Op 29 
september had deze verzetsgroep een vergadering gepland op dat adres. En bij 
binnenkomst werden de leden één voor één gearresteerd en overgebracht naar de 
Strafgevangenis in Scheveningen, het ‘Oranjehotel’, zoals dat in de volksmond 
genoemd werd. Bij hun groep van tien mannen waren ook twee broers, die vanuit 
Drenthe naar Den Haag waren gekomen, omdat hun verteld was, dat ze op dit 
adres aan bonkaarten voor de onderduikers thuis konden komen. Alleen het feit, 
dat ook zij hier waren aangetroffen, kostte deze twee jongens, Hendrik en Pieter 
Stavast, het leven. Van deze arrestatie werden wij in Breda pas een week later op 
de hoogte gebracht. Het werk van een zogenaamde koerier, meneer Bezemer. Hij 
kwam in opdracht van het verzet ons die boodschap overbrengen. Let wel, wij 
kregen dat bericht op 7 oktober.
 
We hebben als familie de week erna in heel grote spanning geleefd. Gehoopt op 
en gebeden voor een mogelijke vrijlating. Die kans is er geweest, heb ik achteraf 
gehoord. Er is zelfs een grote mogelijkheid geweest, de gevangenen te bevrijden 
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vanuit het ‘Oranjehotel’. Maar, alweer het werk van die verrader, Breed, zorgde 
ervoor, dat dat plan in duigen viel.
Een verschrikkelijke complicatie was, dat in de nacht van 6 op 7 oktober een an-
dere verzetsgroep de spoorlijn hiernaast opblies. Aan ‘t Haantje dus.
Het tarief voor zo´n terroristendaad was eenvoudig, volgens de Gestapo: tien 
man fusilleren.
En die tien man waren nét ‘voorradig’, zoals zij het uitdrukten, dankzij de re-
cente arrestatie.
 
En zo geschiedde het, aan het einde van die zaterdagmorgen.
 
In dezelfde week waarin op 1 en 2 oktober ook het gruwelijke feit van de Razzia 
in Putten plaatsvond. Ook na een verzetsdaad en hier ten koste van zo´n 550 
slachtoffers.
Dat Vader en zijn vrienden écht dood waren, hoorden wij, langs hetzelfde kanaal, 
als gezin dus pas rond half oktober. Moeder moest, in haar vreselijke verdriet, 
naar haar broer in Leiden toe. Daar heeft zij de erge ‘Hongerwinter’ mee moe-
ten maken. En terwijl wij in Brabant inmiddels bevrijd waren, in Breda door de 
Poolse soldaten van generaal Maczek, eind oktober, raakten de verbindingen tus-
sen Noord- en Zuid Nederland vrijwel geheel verbroken. Pas begin juli 1945, zes 
weken na de dag van de bevrijding in mei, wist Moeder ons in Breda te bereiken. 
Na een uiterst moeizame tocht, broodmager en moedeloos.
 
Ik wil hier nog wel aan toevoegen, met echte dankbaarheid, dat er al heel spoedig 
voor de vele, vele mensen, zoals Moeder en haar kinderen, uitermate hartelijk 

Document van de Landelijke Onderduiker/Knokploegen waarin de gegevens staan voor 
het Gedenkboek. De naam Bogaard werd daarin verkeerd gespeld (‘Boogaard’)
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Dankbetuiging van koningin Wilhelmina
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Postume toekenning van het Verzetsherdenkingskruis
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en ruimhartig is zorg gedragen door de ‘Stichting 1940-1945’. Het is heel jam-
mer, dat pas vlak na het overlijden van Moeder op 10 augustus 1980, zij is bijna 
80 jaar oud geworden, ons een brief bereikte, waarin de postume toekenning 
van het ‘Verzetsherdenkingskruis’ aan mijn Vader, werd meegedeeld. Kort erna, 
in september, mocht ik uit handen van prins Bernhard deze onderscheiding in 
ontvangst nemen. Voor ons als kinderen betekende deze daad een wezenlijke er-
kenning van Vaders bescheiden rol in het grote geheel van het verzet in ons land.

Al blijft, en dit tenslotte, nog altijd het bittere feit, dat deze tien mannen volsla-
gen onschuldig op deze plaats wreed vermoord zijn. Uit wraak voor een daad, 
waar zíj part noch deel aan hebben gehad. Terwijl bij de menslievende taak, die 
mijn Vader daadwerkelijk in het verzet op zich wist te nemen, een absurde straf 
als deze doodstraf volstrekt misdadig is te noemen.
Die pijn blijft ons bij, zelfs ook na 70 jaar.
 
Ik dank u wel.

Zie ook: Rob de Mooy, Monument ’t Haantje, in: Jaarboek HVR 2013, p. 62-69

Harry Bogaard met burgemeester Bezuijen bij het monument, 7 oktober 2014
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Struikelstenen ter herinnering aan Salomon en Helena Koekoek, Vondellaan 5 (foto: Hans Jense)
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Struikelstenen in Rijswijk: 
een eerbetoon aan vermoorde Joodse Rijswijkers

Wim Dammers

In diverse steden in Nederland zijn de afgelopen jaren zogenaamde 
Stolpersteine aangebracht in het plaveisel voor huizen waar in de oorlog 
Joodse bewoners door de Duitsers zijn weggevoerd en vermoord.

Stolpersteine (letterlijk: struikelstenen) zijn een initiatief van de Duitse kun-
stenaar Gunter Demnig (1947). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir 
voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, ver-
moord of tot zelfmoord gedreven zijn: zij herinneren aan Joden, maar ook 
aan Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova’s getuigen 
en gehandicapten.

De kunstenaar noemt ze Stolpersteine, omdat je erover struikelt met je hoofd en 
je hart en ook, omdat je je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.
Het zijn messing steentjes van 10 x 10 cm, die verankerd worden in de grond en 
waarop de namen met geboorte- en sterfdatum staan van de vermoorde personen.
Ondertussen zijn er in diverse landen in Europa al ruim 50.000 struikelstenen 
gelegd, de meeste in Duitsland. Zo liggen struikelstenen voor Anne Frank, haar 
zuster Margot en hun moeder Edith in Aken, de laatste woonplaats voor hun 
komst naar Nederland.

Een Rijswijkse Joodse familie herdacht
Jeroen Degenaar uit Dordrecht heeft het initiatief genomen voor de plaatsing van 
vijf struikelstenen, ter nagedachtenis aan zijn omgekomen familieleden, die aan 
de Vondellaan en de Prins Hendriklaan hebben gewoond.
Op het adres Vondellaan 5 komt op 12 juli 1940 de Joodse familie Akker wonen: 
Samuel Izak ‘Sam’ Akker (op 10 maart 1901 in Den Haag en overleden op 4 ok-
tober 1971 in Den Haag), zijn vrouw Bep Knoop (op 29 maart 1904 in Den Haag 
en overleden op 9 mei 1975 in Den Haag), Samuel’s broer David Josef ‘Do’ 
Akker (geboren op 20 december 1903 in Den Haag en vermoord op 31 maart 
1943 in Midden-Europa), zijn vrouw Frida Meijer (geboren 17 januari 1911 in 
Ostercappeln en vermoord op 5 november 1942 in Auschwitz) en de zus van Sam 
en Do, Helena ‘Zus’ Akker (geboren op 5 november 1905 in Den Haag en ver-
moord op 3 september 1943 in Auschwitz). 

Samuel Izak ‘Sam’ Akker en Bep Akker-Knoop
Sam trouwt in 1932 met Bep Knoop met wie hij al vijf jaar verloofd is. Zij heeft 
een goede baan als eerste coupeuse bij het prestigieuze ‘Metz en Co’, waar Sam 
als vertegenwoordiger in fournituren regelmatig komt. Ze krijgen twee kinderen, 
Jaap en Elsje.
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Sams vrouw is Nederlands Hervormd, maar toch zijn zijn kinderen verdacht. 
Sam zet alles op alles om te bewijzen, dat zijn kinderen maar twee Joodse groot-
ouders hebben. Hij schrijft naar alle archieven waar de families vandaan komen, 
Groningen, Borne en Eibergen, maar ook naar Zevenhuizen en Bergambacht, 
waar de familie van Bep vandaan komt.
Eind 1943 komt het verlossende woord. Op 11 september komt de ‘ariërver-
klaring’ waarin staat dat Jaap en Elsje slechts twee Joodse grootouders hebben, 
desondanks moet hijzelf in begin 1944 naar Westerbork.
Omdat Sam ‘gemengd’ gehuwd is, krijgt hij in Westerbork de keuze: werkkamp 
of castratie. Hij kiest voor het eerste want de ‘operatie’ kost honderd gulden en 
hij moet ervoor naar Amsterdam. Uiteindelijk belandt Sam in een werkkamp bij 
Havelte, waar allemaal ‘gemengd’ gehuwden een vliegveld aan moeten leggen. 
Het wordt overigens tot groot genoegen van de ‘bewoners’ regelmatig platge-
gooid. Op 5 september 1944, ‘Dolle Dinsdag’, verdwijnen plots alle bewakers, 
want de NSB’ers die het kamp bewaken, slaan op de vlucht voor de op handen 
zijnde invasie. Sam gaat daarna naar huis en brengt daar de rest van de oorlog 
door in de achterkamer. Gewoon weggelopen...

Samuel Izak Akker en Bep Knoop, voor Vondellaan 5 (foto: Familiearchief Degenaar)
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David Josef ‘Do’ Akker, Frida Akker-Meijer en Dineke Akker
Do trouwt in 1939 ‘met de handschoen’ met Frida Meijer om haar weg te krijgen 
uit Duitsland. Zij is een slagersdochter uit Ostercappeln, een dorp bij Osnabrück 
in Nedersaksen.
Enige maanden nadat de familie Akker het huis aan de Vondellaan betrokken 
heeft, vertrekken Do en zijn inmiddels zwangere vrouw Frida naar het adres 
Prins Hendriklaan 9. In 1941 krijgen Do en Frida een dochtertje, Diena Hilde, 
veel te vroeg en in de couveuse in leven gehouden. Het blijkt dat ze gehandicapt 
is. Do, Frida en de kleine Dineke worden bij één van de eerste razzia’s in 1942 in 
Rijswijk opgepakt. In het boek Terug in Rijswijk - hoe de oorlog voelde voor Ida 
Vos -, wordt beschreven hoe de bekende Rijswijkse Joodse kinderboekenschrijf-
ster Ida Vos (1931-2006) de kleine Dineke bij deze razzia nog in haar armen 
heeft gehouden: ‘Er was ook een verlamd kindje. De moeder van dat meisje 
moest even naar de wc. Ze gaf Ida haar dochtertje op schoot. Ida heeft het kindje 
nooit meer teruggezien…’

Do Akker
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Do, Frida en Dineke worden weggevoerd naar Westerbork en vrijwel direct 
daarna doorgezonden naar Auschwitz. Dineke en haar moeder worden direct bij 
aankomst op 5 november 1942 vergast en Do sterft op 31 maart 1943 ergens in 
Midden-Europa. 
Voor hen drieën zijn op 22 februari 2015 struikelstenen geplaatst. Een foto hier-
van vindt u aan het einde van dit artikel.

Salomon ‘Sally’ Koekoek en Helena ‘Zus’ Koekoek-Akker
Zus trouwt op 25 maart 1942 met Salomon ‘Sally’ Koekoek (geboren 18 okto-
ber 1912 in Den Haag en vermoord 31 maart 1944 in Auschwitz). De inzegening 
vindt plaats in ‘De Sjoel’, daarna bij de burgerlijke overheid en ’s avonds is er 
een diner. Gewoon thuis, want een restaurant mogen Joden niet meer in.

Sally en Zus duiken onder bij de moeder van Sally, die een pension heeft aan 
het Hofwijckplein in Den Haag, maar ze worden verraden. De moeder van Sally, 
Mietje Koekoek-Bachrach wordt op dezelfde dag vergast als Zus, 3 september 
1943. Sally heeft de gastvrijheid van Auschwitz nog zeven maanden mogen be-
leven en sterft precies een jaar na Do op 31 maart 1944. Voor Sally en Zus zijn 
op 22 februari 2015 struikelstenen geplaatst (zie de foto aan het begin van dit 
artikel).

Frida Akker met Dineke
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Letterlijk uit het familiearchief Degenaar:

‘Na de oorlog heerst er ongeloof en toch hoop op terugkeer van de 
familie. Pas vanaf het begin van de jaren 50 kwamen de officiële over-
lijdensberichten binnen, van Zus is eigenlijk nooit een officieel bericht 
gekomen. Het kwam regelmatig voor dat Bep op stel en sprong naar huis 
moest ‘Zus, tante Zus zit op de stoep, ik moet kipsoep maken, ze zal wel 
honger hebben, en een warm bad’. Thuisgekomen, geen Zus en weer da-
gen een grafstemming in huize Akker. Halverwege de jaren 50 werd het 
huis in de Vondellaan te koop aangeboden maar daar was, zelfs 10 jaar na 
de oorlog, geen geld voor: alles was immers verkocht, ingeleverd, inge-
pikt en tijdens de oorlog waren er geen inkomsten. Het gezin is toen weer 
in den Haag gaan wonen.
Over de oorlog werd niet meer gesproken….’ 

Zus en Sally Koekoek
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Het leggen van de struikelstenen op zondag 22 februari 2015
De HVR heeft op verzoek van de nabestaanden de organisatie van de stenenleg-
ging verzorgd. 
In het kader van de voorbereidingen zijn contacten gelegd met de Gemeente, 
met de wijkverenigingen van Cromvliet en Leeuwendaal en met de Nicolaas 
Beetsschool, waar in de oorlog veel Joodse kinderen hebben gezeten. 
Voorafgaand aan de stenenlegging gaf de auteur op de Beetsschool voor groep 8 
een les over de Jodenvervolging. Deze les sloot aan bij de lessen over de Tweede 
Wereldoorlog, die werden gegeven door leerkracht Hedi Schalekamp.
In overleg met Gemeentewerken werd de locatie van de stenen bepaald: zij wer-
den in de openbare weg op de stoep voor de woonhuizen geplaatst. 
Precies om twaalf uur legde Gunter Demnig bij Vondellaan 5 twee stenen, voor 
Salomon en Helena Koekoek. 

Gunter Demnig metselt de struikelstenen
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Aansluitend vertelde initiatiefnemer Jeroen Degenaar over zijn omgebrachte fa-
milieleden en liet hij enige toepasselijke muziek horen.
Namens B&W sprak locoburgemeester Ronald van der Meij, die een persoonlijk 
verhaal hield.
Leerlingen van groep 8 van de Beetsschool hadden gedichten geschreven over 
de Jodenvervolging. Twee daarvan werden prachtig voorgedragen door Larissa 
Kuiper. Aansluitend legden leerlingen bloemen en knuffels bij de stenen.
Hierna werd de plechtigheid herhaald bij het adres Prins Hendriklaan 9: daar leg-
de Gunter Demnig drie stenen ter herinnering aan David en Frida Akker en hun 
dochtertje Dineke.              
Ruim zeventig belangstellenden waren aanwezig bij deze indrukwekkende plech-
tigheid, waaronder veel bewoners van beide straten. 

Jeroen Degenaar 

Larissa Kuiper leest een gedicht voor
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Na afloop van de bijeenkomst was er gelegenheid om na te praten met een drank-
je in ‘Sociëteit Amicitia’ op de Oranjelaan 39.
Na een woord van dank aan Jeroen Degenaar, Ronald van der Meij en Gemeente-
werken reikte HVR-voorzitter Hans van Rossum aan kunstenaar Gunter Demnig 
Tanzen auf der Brücke von Avignon uit, de vertaling van het boek Dansen op de 
brug van Avignon van Ida Vos.
Er werd klezmermuziek gespeeld door Bert Vos (zoon van Ida Vos, die overigens 
ook leerling op de Beetsschool is geweest!) en Iefke Wang, beiden violist bij de 
Shtetl Band Amsterdam.

Tentoonstelling in Museum Rijswijk
In Museum Rijswijk werd de kleine, maar indrukwekkende tentoonstelling In 
memoriam: een familiegeschiedenis georganiseerd over de families, die zijn om-
gebracht. In twee vitrines had Jeroen Degenaar foto- en documentatiemateriaal 
van zijn omgekomen familieleden geplaatst. 
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Bronnen:
Familiearchief en foto’s Jeroen Degenaar
Website Gunter Demnig: www.stolpersteine.eu 
Sonja Havermans, Terug in Rijswijk – hoe de oorlog voelde voor Ida Vos, 
Rijswijkse Serie deel 1, Stichting Rijswijkse Historische Projecten, 2005

De struikelstenen voor de familie Akker
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‘Avio-Diepen’ overleeft turbulentie
Handelsmaatschappij uit schaduw Fokker 

    
Marty Thieleman

Twintig jaar geleden - 11 december 1995 - maakte ‘Handelmaatschap-
pij Avio-Diepen’ (AD) zich op Ypenburg los van vliegtuigbouwer 
‘Fokker’. Kort voor het dramatische faillissement van de ‘nationale 

trots’ op 15 maart 1996, kocht het vierkoppige management van het han-
delsbedrijf zich uit om zelfstandig wereldwijd vliegtuigonderdelen te gaan 
leveren. Een terugblik met oud-directeur Dick de Rooij (90) op het 70-jarige 
bedrijf en de rol van oprichter/luchtvaartpionier Frits Diepen (1915-1974), 
De laatste bepaalde een fors deel van Fokkers geschiedenis. De huidige di-
recteur-eigenaar Vincent van Campen (67) schetst tot slot het heden: een 
verrassend succesverhaal.                                            

Frits Diepen leunt tegen zijn Difoga
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In het diepste geheim
Zonder dat de Duitse bezetters ervan wisten, sleutelde Frederik (‘Frits’) Jan Leo 
Diepen (24) met bevriende ontwerpers als de Delftse ingenieurs H. Koekebakker 
en J. Weijer vanaf 1942 in het diepste geheim aan een eigen vierzits zakenvlieg-
tuig, de ‘Difoga-421’. Het toestel was vernoemd naar zijn ‘Diepen Ford Garage’ 
(Difoga) in Bergen op Zoom. Bij het nabijgelegen vliegveld Woensdrecht (‘De 
Eendenkooy’) was hij mede-oprichter van de ‘Westbrabantse Aeroclub’ en be-
gon hij ooit met zweefvliegen. Als zoon van een textielfabrikant droomde hij 
ervan zijn op negentienjarige leeftijd begonnen autodealerbedrijf uit te breiden 
met een vliegtuigafdeling. De oorlog doorkruiste dat plan echter hardhandig. 
Actief in het Brabantse verzet en hulpverlening aan onderduikers, kwam hij 
zelfs enige tijd vast te zitten. Desondanks werd zijn ‘clandestiene’ vliegtuig in 
1946 voltooid. Strooptochten naar wrakken van boven Nederland neergeschoten 
‘Messerschmitts’ of ‘Spitfires’ verschaften de nodige onderdelen. Als krachtbron 
werd de V8-motor van Diepens eigen ondergedoken ‘Ford Mercury’ gebruikt. 
Ondanks een geslaagde proefvlucht bleek de motor veel te zwaar en gaf de koe-
ling problemen. Het aantal zitplaatsen werd daarom teruggebracht naar twee. De 
‘PH-NAG’ (Nooit Armetieriger Gebouwd) had dubbele staartbomen met daar-
tussen een duwschroef, waardoor passagiers het aan beide kanten veilig konden 
benaderen. Dit eerste naoorlogs gebouwde Nederlandse vliegtuig, waarvoor de 
Rijksluchtvaartdienst in 1942 nog de vergunning weigerde, werd overgevlogen 
naar Ypenburg. Daar had de ondernemende Brabander net zijn bedrijf ‘Frits 
Diepen Vliegtuigen NV’ opgericht. Zijn doel: fabricage, onderhoud en repa-
ratie van vliegtuigen en onderdelenhandel. Oud-directeur Dick de Rooij van 
Handelmaatschappij Avio-Diepen beschikt in zijn kleine archief over een foto-
kopie van de eerste vlucht. ‘Voor zover ik weet heeft het toestel na de overtocht 
naar Ypenburg niet meer gevlogen. Toch zou het bij Fokker een belangrijke rol 
gaan spelen’, aldus De Rooij.  

De enige foto van een vliegende Difoga
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‘Mister Ypenburg’
Diepen speelde direct een markante rol bij het ruimen van de puinhopen van het 
door de oorlog deplorabele Ypenburg. Financieel hielp zijn afkomst uit een ge-
goed textielmilieu en het huwelijk met Simone Smits, een telg van de Bredase 
bierfamilie Smits van Waesberghe (‘Drie Hoefijzers/Oranjeboom’). Invloed in 
Den Haag had Diepen door zijn benoeming, na de bevrijding van het zuiden van 
ons land, tot directeur van het ‘Rijksbureau Materiaal en Wegverkeer’. Toen hij 
zich definitief op Ypenburg vestigde, nam hij op 1 juli 1946 een deel van de aan-
delen over van ‘Grondmaatschappij Ypenburg’ en financierde zo de heropbouw 
van het vliegveld. Dat werd 16 mei 1947 door prinses Juliana officieel heropend. 
Toen al luisterde Frits Diepen naar de bijnaam ‘Mister Ypenburg’. Eerst was alles 
klaar voor het sport- en lesvliegen en daarna volgde de commerciële luchtvaart, 
waaronder luchttaxi’s naar onder meer luchthaven Schiphol. De luchtdiensten 

De Difoga wordt afgewezen, 1942

Dick de Rooij in zijn directeurstijd
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werden onderhouden met drie ‘Fokker S-9 tweezitters’ en acht ‘Koolhoven FK43 
vierzitters’, eveneens door Fokker gebouwd. Ook werden reclamevluchten ge-
maakt voor sigarettenmerken als ‘Roxy’ en ‘Chief Whip’. In 1948 richtte Diepen 
met ‘Stoomvaartmaatschappij Nederland’ de chartermaatschappij ‘Aero-Holland’ 
op. Die ging onder meer vliegen met ‘Dakota’s’. Diepen ontpopte zich als één 
van de belangrijkste personen achter de wederopbouw van de Nederlandse lucht-
vaartindustrie, waar Fokker net gehavend uit de oorlog tevoorschijn kwam.
De Difoga leidde overigens niet tot eigen door Diepen gewenste vliegtuigbouw. 
De overheid lag bij deze ambitieuze plannen dwars en wilde één en ander al-
leen financieren als er een samenwerking met vliegtuig- en carrosseriebouwer 
‘Aviolanda’ (Papendrecht/Woensdrecht) en ‘De Schelde’ (Vlissingen) tot stand 
kwam. Ook de belangen van Fokker speelden een rol. De technische problemen 
met de motor van de Difoga en het feit dat er zo kort na de oorlog nog geen markt 
was voor een zakenvliegtuig, maakte een eind aan het project. Sloop wachtte de 
‘421’ (nr. 1 gebouwd in 1942). Zelfs een museale rol was het toestel niet gegund.

Samenwerking met Fokker
Het ontwerp van het curieuze toestel zou wel de basis gaan vormen voor de ‘F25 
Promotor’ van Fokker. Diepen had met dat doel samenwerking gezocht. Als 
deal trad hij daarna ook op als vertegenwoordiger van Fokker bij de verkoop 
van de Promotor, waarvoor de Difoga als erkende stamvader gold. Dat agent-
schap betrof tevens de succesvolle ‘Fokker S11 militaire trainer’, waarvan Frits 
Diepen er zelf 100 bij Fokker bestelde. Beide toestellen werden uitgerust met een 
Amerikaanse ‘Lycoming’-motor, waarvan Diepen het alleenrecht tot verkoop 
had verworven. Dit alles was het begin van een groeiende samenwerking tussen 
Diepen en Fokker. De Rooij  weet te vertellen dat van de Promotor er maar vier 
zijn gebouwd. ‘Het toestel is eigenlijk te vroeg in de markt gezet,’ zegt hij met 
de kennis van nu. ‘Technisch was er geen probleem, maar de Amerikanen dump-
ten toen vele honderden kleine militaire vliegtuigen op een markt, waarvoor de 

De F25 Promotor
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F25 als eerste naoorlogs Fokkerproduct juist was ontwikkeld.’ Bovendien boekte 
Fokker zoveel orders voor de S11-trainer dat de grenzen van de nog beperkte 
productiecapaciteit in zicht kwamen.

Opknappen Dakota’s
Frits Diepen bracht zijn activiteiten op 2 juni 1948 onder in drie zelfstandige 
NV’s: chartermaatschappij Aero-Holland, Vliegveld Ypenburg (exploitatie) en 
‘Industrie en Handelmaatschappij Avio-Diepen’. De laatste NV werd een jaar 
later opgesplitst in een industrie- en een handelsmaatschappij in vliegtuigon-
derdelen. De vliegtuigbouw was weliswaar niet van de grond gekomen, maar 
de reparatie- en onderhoudsactviteiten floreerden zeer. De industriepoot van 
Avio Diepen kreeg in concurrentie met Fokker als eerste grote opdracht de re-
visie en onderhoud van honderd Dakotavliegtuigen (‘Douglas C-47’s’) van de 
Amerikaanse (USAF) en Belgische luchtmacht. Dit werkpaard van de luchtmacht 
werd na de oorlog door talrijke Europese luchtvaartmaatschappijen gebruikt als 
vracht- of passagiersvliegtuig. Dit werk leverde Frits Diepen een tweede bijnaam 

Onderhoud aan de Dakota’s

Aanvoer van Beechcraft-vliegtuigen die op Ypenburg vliegklaar worden gemaakt
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op: ‘Mister Dak’. ‘Het waren avontuurlijke tijden,’ schetst De Rooij de geschie-
denis. Onder de vele ‘jetvliegtuigen’ die later voor onderhoud naar Ypenburg 
kwamen, waren ook honderden jachttoestellen, gebouwd door het Amerikaanse 
‘Republic Aviation’. In de loop der jaren bouwde Avio-Diepen ook een goede re-
putatie op in het onderhoud en reparatie van complexe militaire vliegtuigen als 
de ‘Thunderseries’ (1800 stuks), ‘Sabres’ en ‘F104 Starfighters’ (2100). De laat-
ste zouden later voor de bulk van de omzet zorgen. De werkgelegenheid in de 
industrietak op Ypenburg groeide toen fors richting 500 man.

Charteraar Aero-Holland
De tijd bleek nog niet rijp voor chartermaatschappijen zoals Aero-Holland, die 
inmiddels een vloot in beheer had van 27 grote en kleine vliegtuigen, waaronder 
vier Dakota’s. Dagbladen als het Haagse Het Binnenhof deden eerder enthousi-
ast verslag, toen de eerste ‘Dakota PH-TFA’ op Ypenburg ‘met een uitstekende 
driepuntslanding’ aan de grond werd gezet, na de eerste vlucht op 26 april 1948. 
De Rijswijkse burgemeester Th.P.J. Elsen bracht toen met Frits Diepen en de pi-
loot R. Protiva een kloeke dronk uit ‘op de groei en bloei’ van Ypenburg. Met 
de Dakota’s werden vluchten met missionarissen naar Afrika uitgevoerd. Ook 
werden pelgrims, scheepsbemanningen, bloemen en duizenden eendagskuikens 
getransporteerd. Op 17 januari 1949 verongelukte echter een ‘Cessna Bobcat PH-
NAZ’ en 12 november dat jaar de ‘Dakota PH-TPR’ op weg naar Oslo. Ook door 
andere tegenslagen en onderhuidse tegenwerking van ‘KLM’ en overheid werd 
in 1949 besloten Aero-Holland op te heffen. De vloot werd verkocht. De formu-
le zou in de jaren zestig wel een voorbeeld vormen voor latere charteraars als 
‘Martinair’, ‘Transavia’ en ‘Air Holland’.
 
Het personeel poseert voor de centrale hal, begin jaren vijftig
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Ingelijfd door Fokker
Op 16 februari 1954 fuseerde Avio-Diepen met de ‘Koninklijke Nederlandse 
Vliegtuigfabriek Fokker’. ‘Waarom zouden we Fokker beconcurreren?’ sprak 
Frits Diepen intern als man van oplossingen. Hij verkocht de aandelen van zijn 
holding, waaronder de industriemaatschappij, de handelspoot en Vliegveld 
Ypenburg N.V. vielen. De activiteiten van de Industrie en Handelmaatschappij 
Avio-Diepen waren tot dan sterk verweven. Na het samengaan met Fokker kreeg 
de handelsmaatschappij een onafhankelijke status. Fokker benoemde Diepen 
tot verkoopdirecteur naast technisch directeur Egbert van Emden en financiële 
man Hein During. De Rooij legt het belang daarvan voor Avio-Diepen uit: ‘Het 
werk van de legendarische ‘F27 Friendship’ kwam er immers aan. Fokker zou 
de verkoop doen en Avio-Diepen Industrie zou de reparatietent zijn van 50-zitter 
Friendship. Dat begon in 1959. Alleen al tot 1984 kreeg Avio-Diepen Industrie 
hierdoor 1500 opdrachten. En op de meest exotische locaties in de wereld nog 
eens 1160 ‘Working Parties’, kluswerk voor operators, soms onder de meest pri-
mitieve omstandigheden’.

Reclameposter voor de Promotor

logo Avio Diepen logo Fokker
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Diepen ‘beschermheer’
Als commerciële man in de hoofddirectie bleef Diepen gedelegeerd commis-
saris bij het handelsbedrijf en dus het belangrijkste aanspreekpunt. Met een 
onderbreking van vijf jaar mijnbouwwerk in Afrika had De Rooij zijn carrière 
als correspondent/vertaler en bedrijfsleider in 1964 bekroond met het directeur-
schap bij Avio-Diepen handel. Dat duurde tot 1987. ‘Als er een ander dan Diepen 
was geweest, zou dit bedrijfsvreemde, maar altijd winstgevende onderdeel zijn 
afgestoten. Hij droeg de resterende naamhouder een warm hart toe. Het was 
zijn baby. Er waren in de buitenwereld gegadigden genoeg, zoals ‘Müller’ uit 
Rotterdam’, zegt De Rooij. Na het overlijden van Diepen (1974) hebben di-
recteur Gerrit Klapwijk en vervolgens bestuursvoorzitter Frans Swarttouw als 
gedelegeerd commissaris het beleid onveranderd voortgezet. ‘Daarbij is Avio-
Diepen er in geslaagd de voordelen van de positie in het concern te benutten en 
de nadelen en gevaren af te schermen. Dat laatste was ook nodig om bij han-
delsrelaties als Europese vliegtuigbouwers als ‘Piaggio’, ‘Dornier’ en ‘Saab’ niet 
de indruk te wekken dat we kennis zouden doorspelen naar Fokker. Wij zeiden 
tegen hen: jullie zijn onze klant net zoals Fokker er één is. Maar Diepen bleef 
voor ons van groot belang, al waren wij voor Fokker slechts een ‘winstgevende 
peanut’.

De top voor een portret van Anthony Fokker: Hendrik van Meerten, Hein During en Frits Diepen, 1966
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Licentiebouw Starfighter
Een jaar na de fusie met Fokker werd op 13 augustus 1955 de grond van de 
luchthaven door Vliegveld Ypenburg NV aan de Staat verkocht met uitzonde-
ring van ‘perceel E1101’. Daarop waren de Industriemaatschappij Avio-Diepen 
en de handelstak gevestigd. Ypenburg werd louter een militaire basis. Eén van 
Diepens grootste teleurstellingen was toen het feit dat zijn pogingen mislukten 
om Ypenburg na Schiphol de tweede luchthaven van Nederland te laten worden, 
vlak bij regeringszetel Den Haag en wereldhaven Rotterdam. Op korte afstand 
van Ypenburg won het Rotterdamse ‘Zestienhoven’ de strijd.
De handelsmaatschappij zocht inmiddels zijn eigen weg. De Rooij schildert van-
uit zijn archief de situatie die in 1955 en 1956 ontstond door een slechtere markt. 
Om de groei er weer in te krijgen werd het aantal vertegenwoordigingen snel 
uitgebreid. Binnen een jaar werden wereldwijd contracten afgesloten met acht fa-
brikanten, waarvan het Amerikaanse ‘Arkwin Industries’ één van de belangrijkste 
was. ‘Al die contracten hier heb ik ondertekend,’ onderstreept De Rooij, alsof hij 
het weer allemaal beleeft. In vijf jaar schoot de omzet omhoog van 1,5 miljoen 
naar 7,5 miljoen gulden (1961). In dat jaar werd ook besloten tot licentiebouw 
van de ‘Lockheed F104’, de beroemde Starfighter. Materialen van veel vertegen-
woordigingen werden in dit vliegtuig gebruikt. En dit programma leverde weer 
nieuwe vertegenwoordigingen op.

Fusie met Duitse VFW
In 1970 passeert de omzet bij de handelspoot de grens van twintig miljoen 
gulden en was het aantal medewerkers gegroeid naar 50. Dat was het jaar, 
waarin de fusie van Fokker met de Noord-Duitse vliegtuigbouwer  ‘Vereinigte 
Flugtechnische Werke’ (VFW) zijn beslag kreeg. Schaalvergroting en risico-
spreiding waren het doel. De eerste grensoverschrijdende fusie in Europa op dit 
terrein was daarmee een feit. Avio-Diepen werd een divisie van VFW-Fokker 

Feest bij 25 jaar onderhoud aan de Fokker 27 Friendship, 1971
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in Düsseldorf. Frits Diepen trad toe tot de centrale concerndirectie, maar bleef 
gedelegeerd commissaris. De fusie met de Duitsers bracht voor Avio-Diepen 
zowel voordelen als gevaren met zich mee. Er was meer stabiliteit en prestige, 
maar ook een dreigende weerstand van klanten buiten het concern tegen het ko-
pen bij een aan een (concurrerende) vliegtuiggroep gebonden firma. 1972 werd 
een crisisjaar in de luchtvaart en de omzet bij de handelspoot kelderde met 25 
procent. De Rooij: ‘We hadden de bui zien aankomen en al gereorganiseerd. We 
ontwikkelden activiteiten in de industriële, niet luchtvaartgebonden markt en ble-
ven zo winstgevend’. Zusterbedrijf, Industriemaatschappij Avio-Diepen (later 
Fokker ‘Aircraft’) was in januari 1971 omgedoopt tot ‘Avio-Fokker’ voor repa-
ratie en onderhoud. Daartoe behoorde ook het in 1968 overgenomen Aviolanda 
(Woensdrecht en Papendrecht). De handelspoot kreeg in 1973 de vereenvoudigde 
naam Avio-Diepen B.V. en bleef op Ypenburg als onderdeel van Fokker-VFW.
 
Huis Diepen verkoopkantoor 
Aan Frits Diepens inzicht en werkkracht is later de succesvolle verovering van 
de wereldmarkt van de Fokker Friendship toegeschreven. Ook zijn woning in 
Wassenaar fungeerde jarenlang als verkoopkantoor, waar hij met flair buitenland-
se relaties ontving. Diepen ontpopte zich ook als één van de drijvende krachten 
achter de fusie met het Duitse VFW, die forse aanloopproblemen kende. Diepen 
was groot voorstander van internationale samenwerking in de Europese lucht-
vaartindustrie. Veelvuldig onderscheiden, kwam daarom in 1970 zijn benoeming 
tot president van ‘AICMA’, de Europese koepelorganisatie voor producenten van 
luchtvaartproducten. Slechts één korte periode (1963-1964) maakte hij pas op 
de plaats om zich aan zijn gezin te wijden. Diepen was ook moe en kocht een 
schip de ‘Inkabir’, genoemd naar zijn dochters Inge, Karin en Birgitte. Hoewel 
hij meldde om ‘redenen van persoonlijke aard’ af te treden, had zijn vertrek on-
miskenbaar ook te maken met een meningsverschil over de koers van het bedrijf. 
Het ging om de keuze het accent te leggen op de verkoop van de succesvolle 
‘F27’ (Diepen), of te mikken op de lange termijn: de ontwikkeling van de ‘F28 
Fellowship’ (rest van de directie). Twee jaar later keerde hij terug op aandringen 
van commissarissen en mokkende aandeelhouders. Hij werd node gemist. Men 

Foto van Frits Diepen uit zijn in memoriam in het personeelsblad van Fokker, juli 1974
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hoopte dat de geboren handelsman orders voor de F28 zou binnenhalen, waarvan 
er tot dan toe geen enkele was besteld. Onverwacht kwam de 58-jarige Brabander 
op zijn concernkantoor in Düsseldorf op 4 juli 1974 te overlijden.

Fusie met VFW ontploft
In 1980 gebeurde wat velen hadden zien aankomen. Het Nederlands-Duitse sa-
mengaan mislukte. Allerlei samenwerkingsverbanden kwamen niet uit de verf. Dat 
gold uiteindelijk ook voor het Duitse ontwerp van de 40-zitter ‘VFM 614’. Die kon 
niet opboksen tegen de succesvolle Fokkers 27 en 28. Het concern werd ontvloch-
ten. Ook Avio-Diepen werd weer Nederlands, nu als financiële deelneming van 
Fokker met Swarttouw als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De naam 
Handelmaatschappij Avio-Diepen werd vereenvoudigd tot Avio-Diepen BV. Wel 
verdwenen de grote letters ‘Avio-Diepen’ van de luifel boven de voordeur en werd 
in de huisstijl van Fokker gewerkt met het ‘AD’-logo. De vliegtuigreparatie en het 
onderhoudswerk gingen vanaf augustus 1980, om commerciële redenen, door on-
der de internationale naam ‘Fokker Aircraft Services’ (FAS).                                                         

Composietenfabriek                                                           
Naast de vliegtuigbouw werden op Ypenburg ook kunststofproducten gemaakt, 
aanvankelijk voor de reparatie van F27 onderdelen,  maar later ook voor de bouw 
van polyester jachten en neuskegels voor de Starfighter. Dit van de vestiging 
Schiphol-oost afkomstige kunststofbedrijf werd uitgebreid met de vervaardiging 
van composieten. Dat zijn met vezels versterkte kunstharsen, die net zo sterk 
zijn als aluminium, maar lichter en vrijwel geen materiaalmoeheid kennen. In dit 
nieuwe bedrijf (gereed in 1989) werd 160 miljoen gulden geïnvesteerd voor grote 
hallen en autoclaven (bakovens). Die kosten zouden in korte tijd moeten wor-
den terugverdiend bij de beginnende verkoop rond 1986 van de opvolgers van de 
Fokker 27 en 28: propjet ‘Fokker 50’ en straalvliegtuig ‘Fokker 100’, het nieuw-
ste paradepaard. Ook coproductie met de Europese vliegtuigbouwer ‘Airbus’ 
moest hieraan bijdragen. De raad van bestuur besloot toen de reparatie- en onder-
houdssector na 40 jaar te concentreren bij de vestiging Woensdrecht. Dit bracht 
onder het personeel veel emoties teweeg. 

Eén van Fokkers paradepaarden, de Fokker 70
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Overname door ‘Deutsche Aerospace’
Door de vele orders voor de Fokkers 50 en 100 en van de laatste ook de verkorte 
versie ‘F70’, zag de toekomst er rooskleurig uit. Door de hoge ontwikkelings-
kosten kwam Fokker in 1987 echter toch op de rand van faillissement. Twee jaar 
later trok de markt weliswaar aan, maar door de economische crisis raakte de 
Amerikaanse dollar in een vrije val, terwijl de vliegtuigbouw een echte dollar-
markt was. Na jaren winstgevendheid dook Fokker in 1993 diep in de rode cijfers 
(459 miljoen gulden). De hoop was sinds 1993 gevestigd op steun van grootaan-
deelhouder Deutsche Aerospace (Dasa). Die zag de overname van Fokker als een 
kans om wereldwijd de hoofdrol op te eisen in de bouw van regionale vliegtui-
gen. In een bijna wanhopige advertentie in onder meer het Algemeen Dagblad 
deed bestuursvoorzitter Ben van Schaik een oproep aan de aandeelhouders, over-
heid en Dasa tot nieuwe investeringen. In 1996 zou weer winst worden gemaakt. 
‘Eerdere leningen uit een speciaal fonds voor de ontwikkeling van vliegtuigen 
waren immers voor 80 procent terugbetaald?’ aldus Van Schaik in zijn bericht 
aan ‘geheel Nederland’.   
Intussen moest ook de composietinvestering in Ypenburg  in de kostprijs van de 
vliegtuigen worden doorberekend. Sluiting van de locatie leek echter onafwend-
baar en op 24 februari 1995 werd onder Duitse druk beslist dat Ypenburg zou 
sluiten. Kort daarvoor was ook bepaald dat in het gebied een ‘Vinex’-woonwijk 
voor Den Haag zou verrijzen. Het sluiten van de composietfabriek betekende een 
desinvestering van ruwweg 200 miljoen gulden en verlies aan arbeidsplaatsen op 
een plek waar ooit 1300 mensen werkten. Een deel van het personeel werd ver-
spreid over andere locaties als Hoogeveen, Papendrecht en Woensdrecht. Fokkers 
problemen waren ook vergroot door het uitbreken van de Golfoorlog, die veel in-
ternationale luchtvaartbedrijven in het nauw bracht. Na een surseance viel maart 
1996 het doek. Net als de Duitsers weigerden minister Hans Wijers (economische 
zaken) en zijn onderhandelaar oud-topman bij ‘Unilever’ Floris Maljers verdere 
steun.

Doodsstrijd
Er volgde nog een lange doodsstrijd, waarbij gegadigden voor overname uit 
Canada, Zuid-Korea en Rusland zich als aasgieren meldden, uiteindelijk zon-
der resultaat. De op het laatst belangrijkste kandidaat ‘Samsung’ had te veel tijd 
nodig om een door de Koreaanse overheid voor dit doel verplicht bedrijven-
consortium te vormen. Ook toeleveranciers als de Ierse vleugelbouwer ‘Shorts’  
begonnen te morren. Na 77 jaar was er dus geen Nederlandse industrie meer die 
complete vliegtuigen bouwde. De curatoren verkochten de ‘gezonde’ bedrijven in 
Woensdrecht, Hoogeveen, Papendrecht en een deel van Schiphol onder de naam 
‘Fokker Aviation’ aan industrieconcern ‘Stork’. De curatoren behaalden tot en 
met mei 1997 nog verrassend grote winsten met de laatste lopende opdrachten, 
waaronder die van KLM. Daarmee werden crediteuren van de ‘oudste vliegtuig-
fabriek ter wereld’ afbetaald.
                                                         
In Britse handen
Op 28 juli 2015 kwam het bericht dat de overgebleven delen van Fokker (we-
reldwijd 5000 werknemers, van wie 3800 in Nederland) opnieuw van eigenaar 
verwisselden. In 2008 haalde het Britse investeringsfonds ‘Candover’ heel 
Stork van de beurs, splitste het bedrijf op en het luchtvaartbedrijf ‘Fokker 
Technologies’ belandde bij ‘Arle Capital Partners’, een spin-off van Candover. 
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Dat verkocht Fokker juli 2015 voor 706 miljoen euro aan het ruim 250 jaar 
oude Britse ‘GKN’, actief in industrie en vliegtuigbouw. De Fokkerdirectie 
denkt nu onder de vleugels van een grote moeder sterker te worden, met name 
op de Amerikaanse markt. Fokker biedt GKN nieuwe technologieën in bedra-
ding en landingsgestellen en langlopende contracten met Airbus en ‘Lockheed 
Martin’. Ook de contracten van Fokker voor onderdelen voor de bouw van het 
Amerikaanse ‘JSF’-gevechtsvliegtuig zijn aantrekkelijk voor GKN. De Britten 
willen de naam ‘Fokker’ behouden als ‘sterk merk’.
 
Avio-Diepen op eigen benen 
Geruime tijd voor de surseance van Fokker ontwikkelde de huidige directeur-
eigenaar van handelsmaatschappij Avio-Diepen, Vincent van Campen, plannen 
om met Fokkers kleinste werkmaatschappij zelfstandig door te gaan. Als direc-
tievoorzitter sinds 1992 zag hij uitbreidingsmogelijkheden buiten Europa, met 
name op de Amerikaanse markt, het walhalla van de luchtvaart. Fokker had de 
loskoppeling geïnitieerd, maar het duurde bijna twee jaar voor de zaak rond was. 
In december 1995, vlak vóór het faillissement kwamen Van Campen en leiding-
gevenden als zijn Rijswijkse financiële man Ton van Rutten met de curatoren de 
management-buy-out overeen. Twee jaar later verhuisde het bedrijf naar Alphen 
aan den Rijn. ‘Goed gelegen tussen de woonplek van veel werknemers in de 
Haagse regio en Schiphol,’ aldus Van Campen, ‘Wij zagen door een eigen ge-
zicht groeipotentieel als onafhankelijk distributeur van onderdelen aan zowel 
luchtvaart- als onderhoudsbedrijven. Vooral in de VS roken we kansen en die zijn 
uitgekomen. Wíj ontvingen van nieuwszender ‘CNN’ een Champions of Industry 
Award, vanwege de bijdrage aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Met ons ke-
tenmanagement behoren we nu tot de drie, vier grootste bedrijven ter wereld. 
Fokker bepaalde overigens op het laatst maar tien procent van onze verkopen’.



l136l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
15

  l 
  ‘

A
vi

o-
D

ie
pe

n’
 o

ve
rl

ee
ft

 tu
rb

ul
en

tie

Groeispurt
Met een krediet van vijf miljoen gulden van de ‘Nationale Investeringsbank’ 
(NIB) in 1979 ging Van Campen aan de slag met zijn circa 40 werknemers. Een 
deel werkte op verkoopkantoren en magazijnen in Engeland, VS en Hongkong. 
‘In 2001 zaten we na de 9/11-aanslag in New York dicht tegen verlies aan, maar 
verder is het goed gegaan. ‘Boeing’ en Airbus zijn grote klanten al hebben we 
daar ook concurrenten. Wij zijn round-the-clock-netwerkpartners, die werk op-
pakken en onderdelen ‘van neus tot staart’  leveren die voor deze twee giganten 
en andere grote bedrijven te klein en te onvoorspelbaar zijn. Wij zijn marktlei-
der in interieurdelen van grote kisten, maar vaak gaat het om kleine zaken zoals 
klemmen en elektrische connectors. Wij kennen de risico’s en hebben zelf ge-
maakte software-programma’s om ontwikkelingen te voorspellen. De kunst is 
dan zo in te kopen dat je leveringsbetrouwbaarheid 99 procent is. Onze leveran-
ciers moeten wel hun productie op orde hebben en wij voldoende voorraad in 
onze state of the art-magazijnen, zoals hier in Alphen,’ aldus Van Campen. Dit 
alles bespaart volgens hem klanten veel kosten. ‘Zij hebben zo geen opslag no-
dig en hoeven geen planning te maken. Met Hongkong als springplank zijn er 
contacten met de Chinese vliegtuigbouwer ‘Comac’ om in de toekomst kennis 
met betrekking tot reservedelen over te brengen’. In 2006 nam Van Campen de 
handelstak van luchtvaartbedrijf ‘Schreiner & Co’ over. ‘De twee jaren daarna 
kenden we een groeispurt van elk 30 en 40 procent. Onze omzet steeg vanaf het 
begin van 24 miljoen US dollar naar in 2015 185 miljoen dollar. We hebben 225 
werknemers, van wie 100 in het buitenland. Onze toekomst oogt goed.’ 
In het trappenhuis van Avio-Diepen in Alphen kijkt een in olieverf geportretteer-
de Frits Diepen goedkeurend toe.
 
Vincent van Campen bij het portret van Diepen 
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Eindeloze reorganisaties
Bij veel ontslagen Fokker-personeel uit de vliegtuigbouw overheersen nog steeds 
gemengde gevoelens, ook vanwege de onophoudelijke reorganisaties toen.
Oud-Ypenburgers halen op de Rijswijkse soos in het Ottoburggebouw of bij de 
kerstborrels in Delft de overplaatsingen nòg aan. ‘Je kreeg het lazarus van die sa-
neringen. Niet alleen omdat de economie dan tegenzat, maar ook doordat vooral 
managers bij het moederbedrijf in Amsterdam er een bende van maakten,’ meent 
oud-inkoper bij Fokker Ed Bezuijen (69). De Zoetermeerder beheert gedreven 
een website (www.vofeypenburg.nl) als contactorgaan voor ‘oud-Fokkerianen’. 
Bezuijen heeft een tijdje bij Fokker Hoogeveen gewerkt, maar wilde in verband 
met zijn schoonouders daar niet heen verhuizen. ‘Ik had het daar ook niet naar 
mijn zin en er gebeurden rare dingen. Inkopers werden ontslagen om plaats te 
maken voor zulke functionarissen van elders in het concern. Verder kwam ik uit 
een puur vliegtuigbedrijf en ben geen kunststofman, wat in Hoogeveen de bedoe-
ling was. Ik werkte na Fokker op Tholen en in Lelystad, maar heb Zoetermeer als 
woonplaats nooit verlaten.’

Onderlinge concurrentie
Tegen het einde van Fokker waren er heftige landelijke demonstraties in Den 
Haag, maar eerder ook protesten tegen de onduidelijkheid over Ypenburg. 
Ook was er een protestmars naar het nabijgelegen ‘Motel Hoornwijck’. 
Vliegtuigmonteur Piet van Heeren (60): ‘Vage berichten over de komst van 
een vuilverbranding zetten de toon. We dachten dat de hele locatie van Fokker 
zou verdwijnen’. Van Heeren werkt nog als productieleider bij Fokker in 
Papendrecht, nu onderdeel van ‘Stork/Fokker Aerospace’. Hij werd overgeplaatst 
naar Woensdrecht, maar was na enkele jaren alle reorganisaties daar zo beu dat 
hij naar Papendrecht ging. ‘Ik hoorde op een training eens dat een mens vijf tot 
zes reorganisaties moet kunnen verwerken, maar wij maakten er wel vijftien tot 

Onrust op de werkvloer in 1985
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zestien mee. Eerst moest Fokker groter groeien en vervolgens gingen er 1500 
mensen uit. Dan was er weer groei, waarna het opnieuw mis ging. De conjunc-
tuur zat wel eens tegen, maar bedrijfsmatig rammelde het. Fokkerbedrijven zagen 
elkaar soms als concurrenten, zoals Woensdrecht met het werk aan de ‘Fokker 
28’ en Ypenburg met de ‘Fokker 27’.’
                                                                    
Weinig welkom
Vooral ingrijpend voor Ypenburg was het besluit om vanaf 1985 het teruglopende 
onderhouds- en reparatiewerk over te hevelen naar Woensdrecht. Eerder was het 
‘F-16’-onderhoud daar ondergebracht. Op termijn zou er maar voor één bedrijf 
werk zijn, zo waarschuwde bedrijfsdirecteur Th.C. Allis in zijn ‘reallocatiebe-
sluit’  het personeel. Ruim 300 medewerkers zouden geleidelijk een ‘passende 
werkkring’ krijgen op Schiphol en in Drechtsteden. Tientallen gingen voor het 
vliegtuigwerk naar Woensdrecht, voor velen een grote sociale ingreep, ook voor 
hun gezin. Eenmaal in Woensdrecht voelden zij zich weinig welkom.
Oud-luchtvaartelectriciën Aad Schouten (75), net als Ed Bezuijen zeilfanaat, 
groeide op aan het Rijswijkse Julialaantje. Hij kwam in 1965 bij Avio-Diepen. 
‘Ik weigerde Woensdrecht. Ze deden ons qua werk wat ik noem ‘oneerbare voor-
stellen’. Die lieden haalden op Ypenburg het gereedschap onder de jongens hun 
handen vandaan. Overal ging een sticker op. Directeur Allis zei toen dat ik als 
groepsleider/chef ‘samenbouw’ in Amsterdam aan de lijnen Fokker 100, 70 en 
50 moest gaan werken. Daar waren productieproblemen. Na een mooie ander-
half jaar keerde ik in 1989 terug naar Ypenburg, waar inmiddels het kunststof 
- en composietbedrijf was opgezet. Daar kreeg ik spijt van, want wij waren echte 
vliegtuigmensen, die er niets in zagen om met slijp- en zaagmachines koolstof te 
bewerken. Ik werd er eerlijk gezegd gek, ook van de herrie en wilde weg.’
 
Vrijgevochten
Schouten, toen wonend in Dordrecht, kwam alsnog in 1990 terecht bij ‘Fokker 
Aircraft Services’ in Woensdrecht, waar de hele Fokker 27-club voor het interi-
eurwerk inmiddels ook zat. Het ombouwwerk aan het jachtvliegtuig ‘Northrop 
F5’ van de Noorse luchtmacht was eveneens van Ypenburg overgenomen. Schou-
ten: ‘Ik kon als Hagenees echter niet overweg met de Zeeuws-Westbrabantse 
mentaliteit. Die collega’s daar voelden zich altijd achtergesteld. Oudere produc-
tiechefs keken afgunstig naar die vrijgevochten Ypenburgers uit het westen. Het 
was voor ons lastig. Je mocht je gereedschapskist meenemen, maar leidinggeven 
deden ze zelf. Ik had echter geen zin om de sleuteljongen uit te hangen’. In 1993 
kreeg Schouten naar eigen zeggen een aantrekkelijke functie bij de ‘Military Sup-
port Group’ (MSG), een Fokker-afdeling bij de luchtmacht. In een projectteam 
werkte hij aan de net aangekochte F-16-jachtvliegtuigen. Schouten hield onder 
meer de technische boeken van de F-16 bij. Hij stopte in 1995, maar de lucht-
vaart laat hem niet los. ‘Ik maak op de pc-simulator nog urenlange vliegtochten 
met de Northrop F5, de Starfighter en Fokkertoestellen. Ik maak ook ontwerpen 
voor vliegtuigjes, beschilder ze en plaats ze op internet voor gelijkgestemden die 
deze op hun simulator kunnen gebruiken.’
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Hèt gebeurt in
Rijswijk!

www.uitrijswijk.nl
vrije tijd - shoppen - uitgaan 
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Burgemeester Ineke van der Wel speldt Rina van Huuksloot in 1995 de onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau op
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Rijswijk en zijn oude wijze wijven
Frans Holtkamp

‘Een Wouw-vrouw laat zich niet tegenhouden’

Dit artikel gaat over ‘Wijzer ouder worden’ (WOUW) in Rijswijk, 
een organisatie met als kerntaak het organiseren van lezingen 
voor 55+-vrouwen. Boegbeelden van WOUW-Rijswijk zijn Cokkie 

Schoonderwoerd en Rina van Huuksloot. Naast archiefstukken en andere 
bronnen, heeft het interview met beide dames veel interessante gegevens op-
geleverd. WOUW is niet los te denken van de emancipatie van de vrouw die 
in de tweede helft van de vorige eeuw haar beslag krijgt. 

Over de woelige jaren zestig en de jaren erna
In de jaren ’zestigvan de vorige eeuw doet zich een cultuuromslag voor die ge-
kenmerkt wordt door het opeisen van inspraak, van democratisering en het 
opkomen voor eigen rechten. Allerlei vormen van ‘regentenbestuur’ worden aan 
de kaak gesteld en traditionele gezagsverhoudingen doorbroken. Spraakmakend 
zijn de studentenrevoltes in Amsterdam en voor al Parijs (1968). Traditionele 
rolpatronen worden ter discussie gesteld. In de jaren zestig, zeventig en tach-
tig vindt een brede opleving van de vrouwenbeweging plaats. Men noemt dat 
de ‘Tweede Feministische Golf’. In 1967 breekt Joke Smit door met het artikel 
Het onbehagen bij de vrouw in het literaire tijdschrift De Gids. Vanaf nu wil-
len veel vrouwen niet ‘langer verpieteren in de keuken met de kinderen om haar 
heen’. Het is ook de tijd van de voorbe-
hoedmiddelen: de pil zal het leven van 
vrouwen, haar vrijheid en seksualiteit 
aanzienlijk beïnvloeden. 
De ‘Eerste Feministische Golf’ begint te 
rollen aan het eind van de negentiende 
eeuw. In die tijd wordt vooral gestreden 
om het recht van vrouwen op deelname 
aan hoger onderwijs en openbaar be-
stuur (actief en passief kiesrecht). Aletta 
Jacobs geldt als hét icoon van die strijd.
De Tweede Feministische Golf richt 
zich in het bijzonder op betaald werk 
voor vrouwen en haar deelname aan het 
maatschappelijk leven. Kenmerkend is 
dat die golf zich uitbreidt tot een krach-
tige brede beweging, waarin de meest 
uiteenlopende vrouwenorganisaties hun 
krachten bundelen. 

Cokkie geniet van haar glaasje nadat 
haar in 2010 de onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau is opge-
speld
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De vrouwenbeweging in Rijswijk
In Rijswijk is de heroplevende 
vrouwenbeweging vooral rood: 
begin jaren zeventig wordt een 
plaatselijke afdeling van de ‘Rooie 
vrouwen’ binnen de PvdA op-
gericht. Minder radicaal dan de 
‘Dolle Mina’s’ richten deze actieve 
PvdA-vrouwen zich ‘slechts’ op 
een gelijkwaardige deelname van 
mannen en vrouwen aan de samen-
leving. Resultaat is onder andere de 
cursus Vrouwen Oriënteren zich op 
de Samenleving (VOS) van januari 
tot en maart 1977 in wijkcentrum 
‘Stervoorde’. Het wordt een succes! 
De ‘Vrouwenschool’, die in novem-
ber 1978 start, is er een vervolg op. 
Beide richten zich op vrouwen die 
meer willen weten om met man en 
kinderen mee te kunnen praten, die 
met andere vrouwen ervaringen 
willen delen over zaken die iedere 
vrouw aangaan en die zoeken naar 
contacten buiten de eigen kring 
van het gezin. Het verschil is, dat 
VOS zich richt op vrouwen met minder schoolopleiding dan de cursisten van de 
Vrouwenschool. ‘Er is in Rijswijk ook een ‘moedermavo’ gestart’, aldus Cokkie 
Schoonderwoerd: ‘Die zat eerst in de Ottoburgschool aan de Lindelaan en daarna 
op enkele andere plekken, zoals in de Johanneskerk hier en aan de Mient in Den 
Haag. Het eerste certificaat werd in 1981 uitgereikt, het laatste in 1990’. 
Een bijzondere loot aan de stam van de Rijswijkse vrouwenbeweging is het vrou-
wencafé ‘Brood en rozen’, later tot ‘RafelRand’ omgedoopt, dat in 1977 geopend 
wordt in ‘De rode kater’ aan de Minister Talmalaan. Eén van de initiatiefnemers 
is Tineke Dekkinga. 

Intussen gaan de traditionele vrouwenorganisaties, zoals de ‘Nederlandse 
Christelijke Vrouwenbond’, gewoon door met ademhalen. De Rijswijkse af-
deling van de ‘Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’, later het ‘NVVH 
Vrouwennetwerk’, telt tal van clubs die bridgen, fietsen en zingen en geeft cur-
sussen gericht op volksdansen, sieraden maken, tafeltennissen, spinnen, naaien 
en het leren van talen. Er is een zogenaamd ‘8-maartcomité’ dat de jaarlijkse 
‘Internationale Vrouwendag’ organiseert. En vanaf 1978 vinden de vrouwenorga-
nisaties een gespreksplatform in de ‘Rijswijkse Vrouwenraad’. 

En dán verschijnt er begin jaren tachtig een nieuwe loot aan de stam van de vrou-
wenbeweging: ‘WOUW’. Zij heeft haar wortels niet in een kerkelijke gezindte en 
óók niet in de PvdA. De wortels van WOUW zijn grijs: ze vindt haar oorsprong 
in de ouderenbeweging. WOUW is in eerste instantie een landelijke beweging.

De Rooie Vrouwen ondersteunen hun partij tijdens verkiezingen



l143l

H
V

R
 Jaarboek 2015  l  R

ijsw
ijk en zijn oude w

ijze w
ijven

De landelijke WOUW
In 1981 tonen enkele vrouwen binnen de ‘Nederlandse Federatie voor 
Bejaardenbeleid’ (NFB) zich ontevreden over de positie van vrouwen in de be-
sturen van ouderenbonden en hun belangenbehartiging van oudere vrouwen. 
Keetje Ruizeveld, die in die tijd vaak op tv verschijnt in allerlei programma’s 
over de emancipatie van oudere vrouwen, is er één van. Anke Westerveld is een 
tweede naam die in dit verband genoemd mag worden. Een derde ‘ontevredene’ 
is Ria van der Heijden. Zij kent door haar werk in Rotterdam veel begeleidsters 
van groepen als ‘Vrouwen in de overgang’ (VIDO) en andere actieve vrouwen. 
Zij komt met het idee om een groep van actieve kritische oudere vrouwen op te 
richten en heeft ook een naam in petto: ‘Wijze OUde Wijven’ (WOUW). 
In 1981 – het sterfjaar van de al eerder genoemde feministe Joke Smit – komt zij 
op 30 maart, Vrouwenstakingsdag, met een negental medestrijdsters in de leeftijd 
van 45 tot 75 jaar samen en daaruit resulteert de actiegroep WOUW. Het doel is: 
oudere vrouwen zichtbaar maken in de samenleving met meer aanzien, aandacht 
en invloed als gevolg. Er vallen slogans als ‘opkomen voor jezelf’ en ‘zelfbewust 
zijn’.
Kort en  krachtig luidt het motto: ‘Geen regels, geen structuren, niet lullen maar 
bouwen’. En vrouwen moeten vooral hun mond opendoen in besturen die nog 
door mannen gedomineerd worden. WOUW lijkt op het waarschuwende geluid 
van een waakse hond. De zelfpresentatie van WOUW is dan ook actief, fier en 
dynamisch. Het stencil WOUW is een mentaliteit spreekt boekdelen, zo ook het 
door beeldend kunstenares Maartje van Lieshout ontworpen logo.

WOUW is van meet af aan een 
’vlechtwerkorganisatie’: zij organiseert 
samenwerkingsverbanden met artsen, 
‘RIAGG’ en lotgenotengroepen als 
VIDO, ‘Vrouwen Zonder Baarmoeder’ 
(VZB), ‘Vrijwillige Kinderloosheid’ 
en ‘Anorexia’. Iedere vrouw, rechts of 
links, is welkom.
In 1983 wordt ‘Stichting WOUW 
Nederland’ opgericht. Met ‘het signa-
leren en zo mogelijk corrigeren van 
discriminerende en betuttelende regels 
in de maatschappij en het bijstaan van 
personen die een beroep doen op de 
WOUW; het stimuleren van zelfhulp-
groepen’ als doel. 
Een jaar later organiseert de stichting 
een landelijke, tweedaagse ontmoe-
tingsbijeenkomst in ‘Vormingscentrum 
Renswoude’ te Wageningen. Voor 
eigen rekening komen zo’n 30 vrou-
wen vanuit het gehele land daar 
naar toe. Zo ontstaat spontaan een 
WOUW-netwerk et tal van plaatselijke 
afdelingen. 

Symbolen die WOUW koestert
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In 1985 neemt de groep uit Dordrecht het op zich om een nieuwsbrief sa-
men te stellen: het eerste nummer van WOUW-Nieuws ziet het licht. Zo’n 
nieuwsbrief vraagt om een bestand met abonnees en versterkt de behoefte aan 
landelijke netwerkdagen. Daarom wordt naast de stichting een vereniging op-
gericht: ‘WOUW-Vlechtwerk’. Vanaf nu treden er ook ‘dames’ toe. Die zien 
WOUW liever als afkorting van ‘Wijze OUde vrouWen’ of ‘Wijzer OUder 
Worden’ dan van ‘Wijze OUde Wijven’. De meeste abonnees van WOUW-
Nieuws worden lid van de nieuwe vereniging en ontvangen per jaar vier 
afleveringen. De contributie wordt consequent – oudere vrouwen hebben over het 
algemeen een smalle beurs – laag gehouden. 

Het geheim van WOUW is misschien dat ‘vlechtwerkkarakter’: vrouwen in alle 
soorten en maten treft men er aan, georganiseerd, zoals in ‘Femma’ (een organi-
satie van feministische oudere vrouwen) en ‘Man-Vrouw-Maatschappij’ (MVM), 
maar ook ongeorganiseerd. Het flexibele karakter van WOUW blijkt ook uit het 
feit dat men werkt met één of enkele contactvrouwen per provincie. Die kunnen 
individueel optreden of een plaatselijke WOUW-groep oprichten. Zo’n groep kan 
doen wat ze wil, zolang het maar niet namens de landelijke WOUW is. Er komen 
onder andere groepen in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Groningen, Hengelo, 
Rijswijk en Rotterdam.
 
In 1988 vindt in Den Haag de zogenaamde ‘EURAG-conferentie’ plaats, waar 
niet alleen Nederlandse WOUW-vrouwen, maar ook oudere vrouwen met dezelf-
de ambities uit onder andere Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Canada en 
Mexico discussiëren dat het een aard heeft!
In het voorjaar van 1990 krijgt WOUW-Vlechtwerk geheel onverwachts de ‘Joke 
Smit Prijs’, die de Nederlandse regering voor vrouwenemancipatie in het leven 
heeft geroepen. Deze wordt in het Haagse Diligentia uitgereikt door Elske ter 
Veld, die op dat moment staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
is. In het rapport van de jury onder leiding Iteke Weeda, sociologe en hoogleraar 
emancipatievraagstukken, staat veelzeggend:

De jury is van mening dat het WOUW-Vlechtwerk fundamenteel bezig is 
met de verbetering van de positie van vrouwen en dat het vlechtwerk van 
oudere vrouwen zich bezig houdt met actuele en vernieuwende zaken op 
emancipatie-gebied. Het WOUW-Vlechtwerk neemt posities in zodat ou-
dere vrouwen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Doordat het WOUW-Vlechtwerk werkt met plaatselijke, betrekke-
lijke autonome netwerken, kan de WOUW flexibel en snel reageren op 
ongewenste situaties. Bovendien heeft de onderlinge aandacht en onder-
steuning binnen het plaatselijk netwerk een uitstralend effect dat verder 
reikt dan de oudere vrouwen, die er direct bij betrokken zijn.

Het ‘vlechtwerkkarakter’ van WOUW heeft kennelijk ook zijn zwakke kant, 
want in juni 2002 blijkt de vereniging niet langer in staat een redelijk bestuur 
te vormen en houdt als zodanig op te bestaan, maar metamorfoseert in de werk-
groep ‘50+-vrouwen’ binnen ‘Vrouwenbelangen’. 
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Voorzitter Everdien den Hengst schrijft:

Het is onze kracht en onze zwakte dat we niet strak en hiërarchisch zijn 
georganiseerd. Plaatselijke afdelingen kunnen helemaal hun gang gaan; 
in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Hengelo en Arnhem bijvoorbeeld 
zijn actieve WOUW-afdelingen die van alles en nog wat organiseren. 
In Groningen hebben WOUW-vrouwen een cabaretgroep opgezet. (…) 
In Zwolle, waar ik zelf woon, heeft de WOUW geen afdeling, maar zijn 
WOUW-vrouwen actief binnen de gemeente- en provinciale politiek en zo 
kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 

Voor de meeste plaatselijke afdelingen, toch al gewend autonoom te opereren, 
heeft het ter ziele gaan van de landelijke vereniging in eerste instantie geen 
gevolgen.

Met WOUW-Vlechtwerk houdt ook het WOUW-Nieuws op te bestaan. In sep-
tember 2002 verschijnt de laatste aflevering. Anke Westerveld, WOUW-vrouw 
van het eerste uur, schrijft in haar artikel Een terugblik: het WOUW-Nieuws in 
vogelvlucht: ‘En ja, WOUW is los zand en daarmee bouw je geen kastelen. Wel 
kun je er raderwerken mee verstoren’. 

Voorblad van het laatste WOUW-Nieuws
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WOUW in Rijswijk
WOUW-Rijswijk wordt in 1988 opgericht als plaatselijke afdeling van WOUW-
Vlechtwerk. Eén van de eerst betrokkenen is Wil van der Ende, een zeer actieve 
vrouw, die binnen de nog jonge groep bijna al het werk op zich neemt, zo regelt 
ze de bijeenkomsten, zoekt deskundige inleiders, onderhoudt contacten met amb-
tenaren en raadsleden enzovoort. Als zij naar Delft verhuist, wordt er een bestuur 
gevormd en worden de taken verdeeld. 
Begin jaren negentig is Rina van Huuksloot als ‘contactvrouw’ de trait d’union 
tussen de landelijke vereniging en de plaatselijke afdeling. In het stencil Wat is 
het specifieke van het WOUW-vlechtwerk?, een samenvatting van het gelijkna-
mige artikel in de laatste aflevering van het WOUW-Nieuws in september 2002, 
laat Rina van Huuksloot ieder die het lezen wil weten:

Het WOUW-Vlechtwerk (Wijzer Oudere vrouWen of ondeugender Wijze 
Oude Wijven) is ontstaan uit een dringende behoefte kritisch te kijken 
naar wetten en regels in de samenleving, veelal man-gericht en vrouw-
onvriendelijk, zeker niet de opzet, maar toch geënt op mannelijk denken. 
Vrouwen moeten ook slagvaardig kunnen reageren zonder gehinderd te 
worden door diezelfde wetten en regels.
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‘Vanaf het begin stelt WOUW-Rijswijk zich ten opzichte van de landelijke ver-
eniging onafhankelijk op, maar is wél sterk met de plaatselijke samenleving 
vervlochten’, aldus Cokkie Schoonderwoerd die al jaren in WOUW-Rijswijk, 
vooral als secretaresse, actief is. WOUW-vrouwen zitten in tal van organisaties 
en worden in toenemende mate gevraagd om in raden en commissies zitting te 
nemen. Zij participeren onder andere in de werkgroep ‘Over Wonen van Ouderen 
Gesproken’ (OWOG), de ‘Zomerschool’ van de ‘Stichting Welzijn Ouderen’ 
(SWR), de ‘Cliëntenraad’, het 8-maartcomité en de Rijswijkse Vrouwenraad. 
Het 8-maartcomité, dat elk jaar de plaatselijke viering van Internationale 
Vrouwendag op 8 maart verzorgt, ligt WOUW-Rijswijk na aan het hart. Rina 
van Huuksloot is er actief lid van. Zo komt op 8 maart 1991 Anke Westerveld 
van het landelijke WOUW-Vlechtwerk spreken. Toneelspeelster Nel Kars geeft 
twee solovoorstellingen en ’s avonds wordt de viering afgesloten door Yvonne 
Kroonenberg die uit haar eigen boek Alles went behalve een vent voorleest.
Een jaar later, dinsdag 27 oktober 1992, wordt de landelijke WOUW-dag in 
Rijswijk gehouden. Het bestuur van WOUW-Vlechtwerk, dat de dag organi-
seert maar zélf geen ruimte heeft voor samenkomsten, rekent op de gastvrijheid 
van de plaatselijke afdelingen en in 1992 is het de beurt aan WOUW-Rijswijk 
om als gastvrouw op te treden. De bijeenkomst wordt gehouden in ‘Stichting 
Activiteitencentrum voor Vrouwen’ (ACV) aan de Lindelaan. 
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Vanaf het eerste begin is WOUW-Rijswijk geen echte actiegroep, maar neemt 
wél aan acties deel. Zo doen plaatselijke WOUW-vrouwen begin jaren negentig 
mee met demonstraties tegen de ‘Algemene Nabestaanden Wet’ (ANW). Volgens 
het wetsontwerp krijgen weduwnaars voortaan nabestaandenpensioen, maar 
moeten weduwen daarvoor inleveren. In de stromende regen sluiten Rijswijkse 
WOUW-vrouwen zich bij de demonstranten aan die in de richting van het 
‘Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ lopen. Staatssecretaris Elske 
ter Veld staat hen te woord, maar deelt mee, dat ze voornemens is de wet in de 
door haar beschreven vorm toch in te voeren. Ook in eigen gelederen zwelt de 
kritiek zodanig aan, dat ze het gevoel heeft niet langer over het vertrouwen van 
haar PvdA-fractie te beschikken. In 1993 treedt zij terug. In de daarop volgende 
persconferentie barst ze in huilen uit en citeert het bekende popnummer It’s my 
party and I cry if I want to. In 1996 wordt de ANW met diverse wijzigingen inge-
voerd. De Rijswijkse WOUW-vrouwen hebben niet voor niets gelopen!
Geen actiegroep dus, maar WOUW-Rijswijk ‘horzelt’ wel – ‘horzelen’ staat voor 
‘prikkelen, ‘wakker schudden’ – door bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid kri-
tisch te volgen. De besluiten van de gemeente met betrekking tot de bebouwing 
boven het ondergrondse station-in-aanleg zint WOUW niet en ze brengt er kritiek 
op uit. Meer succes heeft WOUW met klachten over onveilige situaties in het 
verkeer. 
Kennelijk wordt het ‘horzelen’ van WOUW door de gemeente gewaardeerd, 
want zaterdag 7 maart 1998, de dag vóór Internationale Vrouwendag, wordt door 
wethouder Ineke Thoral-van Vliet – zij heeft onderwijs, sociale zaken, zorg en 
welzijn in haar portefeuille – de ‘Rijswijkse Emancipatie Trofee’ aan WOUW 
uitgereikt. Rina van Huuksloot mag namens de groep de trofee in ontvangst 
nemen.

Minnie de Hondt, Geesje Idenburg, Gerrie van der Zeijden, Rennie Chatellin en Rina van Huuksloot 
tijdens de uitreiking van de Rijswijkse Emancipatietrofee
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Hoe is WOUW-Rijswijk het beste te omschrijven? Rennie Chattelin zegt in De  
Rijswijker van 20 november 1996: ‘WOUW is een filosofie die je moet aanspre-
ken… We komen gewoon op voor de rechten van vrouwen, stoken vuurtjes en 
leggen lijntjes. WOUW is een netwerk waarbinnen je altijd wel iemand kunt vin-
den die je met een bepaald probleem helpt’. Rina van Huuksloot voegt eraan toe: 
‘In veel gevallen hebben we het over alleenstaande vrouwen die niet voldoende 
op de hoogte zijn van regelingen die speciaal voor hen zijn bestemd’.

In 2002 schrijft Geesje Idenburg een stukje voor de laatste aflevering van het lan-
delijke WOUW-Nieuws onder het kopje WOUW Rijswijk. Ze blikt onder andere 
terug op een actie voor betere voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. 
Rijswijkse WOUW-vrouwen marcheren samen met vrouwen van de ‘Algemene 
Nederlandse Bond van Ouderen’ (ANBO) en Rotterdamse WOUW naar de 
Tweede Kamer en het Rotterdamse stadhuis om kamerleden respectievelijk de 
burgemeester te spreken. Zij schrijft:

Het kon bijvoorbeeld anderhalf jaar duren voordat een aangevraagde - 
hoognodige – verhoogde wc voor een gehandicapte werd geïnstalleerd. 
Bovendien werd je van het ene loket naar het andere gestuurd. In plaats 
daarvan wilden we één loket voor alle aanvragen. We demonstreerden de 
wanhoop van de gedupeerden door radeloos heen en weer te lopen tus-
sen een bord met het opschrift ‘kastje’ en een ander bord dat de ‘muur’ 
voorstelde. We hadden ons uitgedost als ‘oude vrouwen’ (alsof we dat al 
niet waren) en liepen met een stok, of duwden elkaar voort in een rol-
stoel. In het Tweede Kamergebouw werden we te woord gestaan door 
Kamerleden van diverse politieke partijen, die begrip toonden voor onze 
klachten. In Rotterdam moesten we enige tijd wachten op burgemeester 
Peper. Volgens een bode was hij met de gemeente in discussie over een 
door hem gewenste huisvesting in een villa, die niet de goedkeuring van 
de raad kreeg. We verwachtten een geagiteerde burgemeester te zullen 
zien, die bekend stond als arrogant en eigenzinnig. Hij bleek echter snel 
te kunnen overschakelen en gaf ons een weloverwogen oordeel. Van deze 
actie heb ik het gevoel dat we toch een steentje hebben bijgedragen aan 
een verbetering van de regelingen.

Oorkonde bij de Rijswijkse Emancipatie Trofee
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Maandelijke lezingen
Hoewel haar vrouwen meerdere keren meegedaan hebben aan ludieke landelijke 
en regionale acties en demonstraties, is WOUW-Rijswijk tóch geen actiegroep. 
De hoofdbezigheid van WOUW-Rijswijk is het organiseren van lezingen over 
onderwerpen die de ‘oudere vrouw’ aanspreken. Plaats, frequentie en tijdstip lig-
gen vast: tien keer per jaar, elke laatste maandag van de maand, behalve in juli en 
augustus, van 14.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum Ottoburg Esdoornstraat 3a. 
Van de aangeschreven vrouwen komen er meestal zo’n vijftien tot vijfentwin-
tig naar een lezing en zelfs dertig als een onderwerp erg aanspreekt. ‘In 2012 
is de Rijswijkse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen op-
geheven en dat heeft ons enkele nieuwe adressen opgeleverd’, volgens Cokkie 
Schoonderwoerd, ‘Maar ook onze vooraankondigingen in bladen als Groot 
Rijswijk leveren nieuwe toehoorders op. Men komt dan op een onderwerp af dat 
boeit. De keer daarna schrijven we deze nieuwelingen, naast de dames uit ons 
vaste bestand, óók aan.’
De toehoorders van nú komen vooral uit interesse. Deze vrouwen vertonen, zo 
blijkt uit een steekproef, een gevarieerd beeld wat betreft het onderwijs dat zij 
genoten hebben. Bij een minderheid is dat lagere school en huishoudschool, vrij-
wel altijd aangevuld met avondonderwijs: een secretaresse-opleiding, een cursus 
naaldvakken enzovoort. De meerderheid heeft de mulo, het gymnasium of het 
lyceum gedaan. Bij enkelen is hbo – bibliothecaresse-opleiding, conservatorium 
of kweekschool – de hoogste opleiding. 

Waar gaan de lezingen zoal over? De volgende opsomming geeft een aardige 
dwarsdoorsnede: 
• Martine Branderhorst, afgevaardigde in de Provinciale Staten van Zuid-

Holland, vertelt over haar werk. 
• Ruud Poortier komt met dia’s en een verhaal over Paaseiland (Chili). 
• Hoe je veilig mobiel kunt blijven, daarover gaat de lezing van ANBO-

bestuurslid Liesbeth Boerwinkel.
• Gezondheidsstichtingen, bijvoorbeeld het ‘Diabetes Fonds’, mantelzorg 

en andere vormen van zorg zijn regelmatig thema van een lezing. Zo komt 
bijvoorbeeld Corinne Kleijburg, verbonden aan het consultatiebureau voor ou-
deren aan de Steenvoordelaan, vertellen hoe dat bureau werkt en hoe je zorg of 
hulp kunt aanvragen.

• Arjan Kwakernaak, conservator van Museum Rijswijk, vertelt over de recente 
verbouwing van het museum en Anke Gerritsen brengt, mét dia’s, de geschie-
denis van Motel Hoornwijck voor het voetlicht. 

• Wil van Nunen, gemeenteraadslid voor de PvdA, heeft onderzoek gedaan naar 
de tweede generatie Marokkaanse en Turkse vrouwen in Nederland en wil haar 
bevindingen graag met de Rijswijkse WOUW-vrouwen delen.

• Helen Evenblij geeft een diapresentatie over de Duitse schilder Lyonel 
Feininger. 

• Er worden lezingen gehouden over bijen, diabetes, euthanasie, ostereoporose, 
stille armoede, communicatie enzovoort.

Soms trekt men de wandelschoenen aan, bijvoorbeeld voor een rondleiding door 
het Historisch Informatiecentrum Rijswijk of een wandeling met Joop Josée 
langs wat net gebouwd is, gebouwd wordt of nog gebouwd gaat worden in het 
nieuwe centrum van Den Haag.
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De drempel voor de bijeenkomsten is laag: men mag familieleden en kennis-
sen meenemen, mannen worden niet de deur uit gejaagd, men hoeft geen entree 
te betalen – er staat wel een ‘spaarvarken’ voor vrijwillige bijdragen – en voor 
koffie en thee, mét koekje, betaalt men slechts € 0,50. Kortom, alle vrouwen 
met interesse in een bepaald onderwerp zijn welkom. De sprekers rekenen geen 
honorarium, maar worden met iets ‘onder couvert’ hartelijk bedankt. Rina van 
Huuksloot: ‘Op deze wijze doen we wonderen met de subsidie van de gemeente 
Rijswijk’.

Hoe krijgt WOUW-Rijswijk dit voor elkaar? Door een daadkrachtig bestuur 
waarin ieder haar eigen netwerk inbrengt. Het bestaat uit vijf personen en vult 
zichzelf aan (coöptatie). Cokkie Schoonderwoerd en Rina van Huuksloot 
maken er al vele jaren deel van uit: Cokkie als secretaresse, Rina als penning-
meester. Jelly van Vliet, ‘overgestoken’ naar WOUW-Rijswijk toen eind 2008 
de Rijswijkse afdeling van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB) 
werd opgeheven, is sedert 2011 voorzitster. Met de overige twee bestuursleden 
wordt vooral gebrainstormd over de vraag: ‘Welke thema’s en sprekers zullen 
we aanbieden?’ Cokkie notuleert, legt en onderhoudt contacten met sprekers 
en spreeksters en verstuurt de driemaandelijkse convocaties naar zo’n veertig 
adressen. 

Toekomst
Niet alleen landelijk maar ook plaatselijk zijn in-
middels veel vrouwenorganisaties verdwenen. Of 
ze draaien op een laag pitje. WOUW-Vlechtwerk 
en veel van zijn plaatselijke afdelingen zijn ver-
dwenen. In Amsterdam is WOUW een uitgebreide, 
actieve organisatie met een eigen website. WOUW-
Rijswijk mag zich een goede tweede noemen! 
14 Is het succes hier ter plaatse misschien te dan-
ken aan het feit dat Rijswijk tot de top vijf van 
de meest vergrijsde gemeenten in Nederland be-
hoort (in 2004 is ruim 32% van de Rijswijkers 
55 jaar of ouder en is het landelijke gemiddelde 
23%)? Het ligt zéker aan de inzet van vrouwen als 
Cokkie Schoonderwoerd en Rina van Huuksloot. 
Het interview sluit ik af met de vraag: ‘Bestaat 
WOUW-Rijswijk nog over tien jaar?’ Rina: ‘Laten 
we eerst maar eens naar de komende vijf jaar kij-
ken’. Cokkie (85) en Rina (91) zijn vast besloten 
hun werk voort te zetten. Dank zij deze dames is de 
inmiddels 27-jarige nog geen geschiedenis!

De Rijswijkse Emancipatie Trofee bij Rina thuis
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Dienstbaar schoenenpoetser in een 
katholiek internaat in Rijswijk

Schrijver Jan Arends (1925-1974)

Diana van Dijk

Het thema van de Boekenweek was dit jaar (2015) de waanzin. Dimitri 
Verhulst schreef het ‘Boekenweekgeschenk’ en Pieter Steinz het 
‘Boekenweekessay’ Waanzin in de wereldliteratuur. In dit essay 

passeren verschillende schrijvers die een zogenaamd steekje los hebben, de 
revue. De één is nog gekker dan de ander. Maar wat is gek en wat is normaal 
en hoe gevaarlijk zijn gekken? 
Steinz wijdt in zijn essay een paar mooie bladzijden aan de schrijver en pati-
ent Jan Arends, die geruime tijd in psychiatrische inrichtingen en klinieken 
verbleef. De periodes dat hij niet was opgenomen, zwierf hij van kale huur-
kamer naar kale huurkamer en bood hij onder meer zijn diensten aan als 
tekstschrijver, tuinman of huisknecht bij rijke dames. Arends was alcoholist, 
depressief, eenzaam en iemand die worstelde met zijn masochistische, seksu-
ele verlangens.
 
Johannes Cornelis Arends wordt op 13 februari 1925 in de Teniersstraat, nummer 
19 in Den Haag geboren. Hij krijgt de achternaam van zijn moeder Dinie, die dan 
pas twintig jaar is. Wie zijn vader is, blijft onbekend. Niet lang na de geboorte 
van Jan trouwt Dinie met Frans Barend Arensen, metselaar en later kolensjouwer. 
Het kan zijn dat hij de werkelijke vader van Jan is, maar dat is nooit opgehelderd. 
In ieder geval heeft Arensen Jan nooit als zijn wettige zoon erkend. Het gezin 
leeft in grote armoede. Dinie krijgt zware reuma en kan niet meer poetsen en 
schrobben. Naast Jan zijn er nog de twee kinderen uit een eerder huwelijk van 
Frans en ook de moeder van Dinie woont in het huis. Jan krijgt op 29 augustus 
1929 een halfzusje Johanna Gerardina en op 15 december 1931 een halfbroertje 
Rudolf Franciscus.
Zijn lagere schooltijd brengt Jan door op de ‘Haagse Vrije School’ aan de 
Waalsdorperweg. Hij behoort daar tot de armeluiskinderen die, heel optimistisch 
gedacht, met antroposofisch onderwijs een intellectuele en creatieve ontwikke-
ling mee zouden moeten krijgen. Door zijn afwijkend gedrag en plat taalgebruik 
wordt hij veel gepest. 
Op 16 november 1938 wordt hij ingeschreven aan de Van Vredenburchweg 164 
in Rijswijk. Hier staat het katholieke internaat ‘Huize Ora et Labora’ het moe-
derhuis van één van de zes missiehuizen van de ‘Kruisvaarders van Sint-Jan’. 
In het weekblad de Katholieke Illustratie van 15 juni 1939 staat een uitgebreide 
fotoreportage van het internaat.1 Het moederhuis is omringd door een terrein van 
4 hectare met een tuinbouwbedrijf en kweekkassen.
Jan Arends is dus dertien jaar als hij naar het internaat gaat. Nico Keuning 
schrijft in zijn biografie over Jan Arends uitgebreid over die periode: ‘In Ora et 
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Labora werd er alles aan gedaan om “die achteruitgezette jonge levens” voor-
uit te helpen’. ‘Ook in ons land heeft de charitas in dit opzicht haar arbeidsveld 
gevonden.’ ‘Jongens uit ontwrichte gezinnen vonden hier met elkaar en met de 
broeders een strak en gestructureerd bestaan.’ (…) F.W Strating is van 1942 
tot 1943 in Huize Ora et Labora groepsleider van groep 2, waartoe Jan Arends 
behoort. Strating: ‘Wat ik me herinner, na zoveel jaren, is dat Jan bij onze 
schoenmaker de heer Van Netten in de leer was. Het was geen ’schoon‘ vak van-
wege het pekdraad waarmee toe nog gewerkt werd. Hij zag er dan ook vaak wat 
smoezelig uit. Onder de groepsgenoten, die voor het merendeel in den Haag op 
de ambachtsschool zaten, stond hij een trapje lager’.
In het verhaal Brief uit de bundel Ik had een strohoed en een wandelstok blikt 
Arends terug op zijn tijd bij de broeders: ‘Daar heb ik leren bidden. Het besef dat 
God mij ziet en mijn daden in zijn boek noteert heeft mij de kracht gegeven voor 
een lang leven van dienstbaarheid’. Hij schrijft daarin ook over de vrouw van de 
burgemeester voor wie hij jaren heeft gewerkt. Dit verhaal, dat hij ook vertelt aan 
professor Bram Hammacher, hoogleraar kunstgeschiedenis, en zijn vrouw bij wie 
hij bijna een jaar huisknecht is, is bizar genoeg om te citeren:

Al als jongen van twaalf hebben de broeders mij uitbesteed bij de vrouw 
van de burgemeester. De eerste jaren heb ik daar alleen het grove werk ge-
daan. (…) De vrouw van de burgemeester was niet mooi. Gelukkig maar. 
(…) Ik deed de avondafwas, ik sloot de luiken. In de winter stookte ik de 
kachel want de burgemeester was zeer kouwelijk. Langzamerhand werd mij 
ook beter toevertrouwd. Ik heb leren naaien en stoppen, wassen en strijken 
en na enige jaren was de burgemeestersvrouw zo tevreden over mijn vor-
deringen dat ze mij ook leerde borduren.. Ik droeg een jasje met rood-witte 
strepen. (…) Toen ik in mijn eerste dienstje kwam was de burgemeester een 
man in de kracht van zijn leven. Hij rookte een pijp. Hij had een rood hoofd 
en zijn neus was blauw. Ik wist waar de fles stond en waar ik zijn glas 
moest neerzetten. Hij stond ’s morgens laat op en op vrijdag at hij zalm. 
De zalm is hem misschien slecht bekomen. Op een morgen zei mevrouw 
tegen me: ‘Ga de burgemeester eens wakker maken, want het is nu elf uur 
en dat is toch wat te laat’. Maar de burgemeester was dood. Het was de 
eerste dode die ik zag, maar er was geen twijfel. Hij moet gestikt zijn in 
zijn eigen braaksel en zijn hoofd was geel van de smurrie. Ik trok nog aan 
zijn schouder. Ik riep nog heel hard burgemeester, maar hij was zo stijf als 
een plank en zijn ogen waren wijd open. Ja ja. Dat was het eind van mijn 
betrekkinkje. De vrouw van de burgemeester ging bij haar zus wonen en ik 
ging terug naar het gesticht. 

Historisch gezien zou dat de Rijswijkse burgemeester Van Hellenberg Hubar 
moeten zijn. Bij Arends lopen fictie en realiteit echter vaak door elkaar. In dit 
geval is dat wel heel duidelijk, want burgemeester Van Hellenberg Hubar werd in 
1946 burgemeester van Hilversum en overleed in 1951.
Gerard Fieret (1924-2009), fotograaf, zit tegelijkertijd met Jan Arends op het 
internaat. In de documentaire Stil, Jan Arends moet schrijven wijst hij de plek 
in Rijswijk aan waar het internaat heeft gestaan. ‘Alles zat er. Kinderen uit ver-
dwaalde gezinnen, kinderen van miljonairs en kinderen van de armen, Ik was 
katholiek en kind uit een verscheurd gezin en danig lastig. (…) We waren vrij, 
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we konden overal gaan en staan waar we wilden. Het was geen opvoedingsge-
sticht. Je mocht tot half twaalf ’s avonds wegblijven.’ En over Jan Arends: ‘Jantje 
was een en al la guerre en oorlog tegen alles en iedereen en ook tegen zichzelf, 
maar er waren toch altijd een paar mensen die hem de hand boven het hoofd hiel-
den en hem hielpen’. 
Hoe heeft Arends het in Rijswijk gehad? Daarover maakt hij tegenstrijdige op-
merkingen. De ene keer zegt hij dat zijn tijd bij de Kruisvaarders ‘een van de 
weinige goeie periodes uit mijn leven’ was. Maar tegen een vriendin zegt hij: 
‘tussen haakjes, het was er niet zo leuk’.
Arends is zestien als zijn moeder op zesendertigjarige leeftijd, op 15 novem-
ber 1941, sterft. Het is onduidelijk hoe lang hij nog op het internaat gebleven 
is. Zeker is dat hij op 4 november 1943 woonachtig is aan de Celebesstraat 50 
in Den Haag. Op zijn persoonskaart staat het beroep ‘schoenmakersgezel’. In 
oktober 1944 wordt, zoals bekend, het internaat door een V2-raket geraakt en 
praktisch verwoest.
De laatste jaren van de oorlog leidt Arends een zwervend bestaan en scharrelt 
hij met voedselbonnen zijn kostje bij elkaar. Ook na de oorlog trekt Jan Arends 
tussen Den Haag en Amsterdam, Frankrijk en Zweden van adres naar adres en 
probeert hij in zijn onderhoud te voorzien. Tussendoor schrijvend aan gedich-
ten en verhalen. Hij houdt het nergens lang uit. Het enige diploma dat hij ooit 
behaalt, is dat van schoenmakersgezel. Veel van zijn eenzame, armoedige levens-
omstandigheden, sombere gevoelens en doodsverlangens zijn terug vinden in 
zijn verhalen en gedichten.
Als dichter debuteert hij in januari 1944. De eerste strofe van het gedicht verwijst 
naar het internaat Huize Ora et Labora. Bekend is hij vooral geworden door zijn 
bundel Keefman. Deze verhalenbundel is een felle aanklacht tegen de psychiatrie 
in die tijd en zal nog vele malen worden herdrukt.

Tekening van Co Westerik, gedateerd 25 oktober 1946, met portretten van Arends en Gerard Fieret, 
zijn toenmalige vriend die hij ontmoet had bij de Kruisvaarders van Sint-Jan in Rijswijk
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Op 21 januari 1974 springt hij uit het raam van zijn flat aan het Roelof 
Hartplein in Amsterdam. Twee dagen erna zal zijn nieuwe dichtbundel 
Lunchpauzegedichten bij ‘Boekhandel Ko van Leest’ worden gepresenteerd. Na 
zijn dood wordt Keefman succesvol voor theater bewerkt en zelfs verfilmd. In 
1984 verschijnt bij ‘De Bezige Bij’ het Verzameld Werk van Jan Arends.
 

Bronnen:
Pieter Steinz, Waanzin in de wereldliteratuur, uitgave van de Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de 
Boekenweek 2015, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2015 
Nico Keuning, Angst voor de winter, Jan Arends: leven en werk, ‘De Bezige Bij/
Lebowski Publishers Amsterdam’, 2003/2014  
Jan Arends, Verzameld Werk, bezorgd door Thijs Wierema en ingeleid door Koos 
van Weringh, De Bezige Bij, Amsterdam, 1984 
N.N. Jongensstad te Rijswijk. Jeugdwerk der Kruisvaarders van Sint Jan, in: 
Katholieke Illustratie, 15 juni 1939.

Noten:
1  Zie ook Jaarboek HVR 2012, op p. 74 en 75 een collage van foto’s uit 1939
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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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Revolutie in de Lage Landen.
Historie achter enkele Rijswijkse straatnamen

Rob de Mooy

Straatnamen vormen een onderdeel van de toponymie of plaatsnaam-
kunde en worden in veel landen gebruikt voor het adresseren van post.
Pas in de negentiende eeuw werd in Nederland een systeem van 

straat, laan, pad, steeg of park ingevoerd met daarbij behorende huisnum-
mering. In 1851 werd in de Gemeentewet het College van Burgemeester en 
Wethouders verantwoordelijk gesteld voor de straatnaamgeving. Vrijwel 
alle Nederlandse gemeenten gaven gehoor aan deze taak door middel van 
regelgeving, vastgelegd in een straatnaamverordening. Later heeft de 
‘Vereniging van Nederlandse Gemeenten’ hierover richtlijnen opgesteld. In 
Rijswijk heeft het gemeentebestuur pas in 1897 de twaalf straten van het 
dorp een officiële naam gegeven.

Het vernoemen van straten
Bij het vernoemen van straten, pleinen, lanen en wegen naar personen kiest 
men doorgaans voor overledenen. De periode tussen naamgeving en sterfdatum 
verschilt per gemeente, bij de één minimaal vijf jaar bij de ander 25 jaar. Deze 
marge maakt voor de gemeente de kans kleiner een achteraf uit het verleden 
besmet persoon te benoemen. Leden van het Koninklijk Huis vallen om begrijpe-
lijke reden, buiten deze ‘besmette’ regel. De Gemeente Rijswijk is niet eenduidig 
in de uitvoering ervan. Zo heeft pater Van der Kooij lang op zijn ‘weg’ moeten 
wachten en werd het Prinses Ireneplantsoen, onder gemor van bewoners en mid-
denstand, vrij snel gewijzigd in Wethouder Hillenaarplantsoen.
In veel gevallen werden in de volksmond ontstane namen van paden en wegen 
in de negentiende eeuw tot officiële straatnaam verheven, zoals  de Kleiweg, 
de Kerkstraat en de Kerklaan. Andere straten werden opgewaardeerd, zoals het 
Achterslop tot ‘Schoolstraat’. Enkele naamgevingen blijven een mysterie zoals 
het Julialaantje en het Driecentenlaantje. Tot op de dag van vandaag worden over 
deze laantjes de meest (on)waarschijnlijke verhalen de wereld in geholpen.
 
Een gemeente probeert een wijk of buurt in een thema te vatten. Zo zijn er in 
Rijswijk de Bomenbuurt, Kleurenbuurt en Muziekbuurt. Deze wijken zijn ge-
noemd naar veilige thema’s als boomsoorten en muziekinstrumenten. Iets lastiger 
wordt het met straatnaamgeving van bekende of minder bekende personen. Ook 
hierin is de Gemeente Rijswijk niet eenduidig. In de wijk Steenvoorde worden 
de straten vernoemd naar bekende en minder bekende sociaal maatschappelijk 
bewogen personen en weldoeners, echter de Godfried Bomansstraat verwijst 
naar een bekende schrijver. In de stationsbuurt gaat het om dichters als  Henriëtte 
Roland Holst, maar de komst van het nieuwe station met zijn piramiden bracht 
weer een ruk naar de oude klassieken met zijn Papyruspad voor het woningcom-
plex ‘De Sfinx’.
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Veel oudere straatnamen eindigen op de aanduiding voor het type straat, weg of 
laan. Bekende voorbeelden in Rijswijk zijn de Herenstraat en de Haagweg, een 
doorgangsweg buiten de bebouwde kom, die in 1670 als eerste weg in Nederland 
werd bestraat. Daarvóór was de weg een zanderige modderpoel tussen de strand-
wal en het huidige Rijswijkse plein.

Zijn straatnamen voor ons altijd duidelijk? 
Veel valt heden ten dage in het wereldwijde netwerk op te sporen, maar nog niet 
alles is op het World Wide Web te vinden. Het is in Rijswijk tegenwoordig een 
tendens nieuwe straten te koppelen aan de historie van de bodem, waarop de 
straat is aangelegd en hetgeen op die bodem heeft plaatsgevonden, de geschiede-
nis speelt weer een belangrijke rol. De afdeling  ‘Monumenten en Archeologie’  
van de gemeente kan hierin een stimulerende rol in spelen.1
Laten we eens naar politieke personen uit het Rijswijks stratenplan kijken.

Politieke vernoemingen
De signatuur van een stad of dorp is vaak herkenbaar aan de straatnamen. Soms 
worden straten vernoemd naar plaatselijke grootheden, helden of burgemeesters, 
dan weer naar vorsten, prinsen of prinsessen, zoals bij ons in Leeuwendaal. 
Iedereen in Rijswijk weet wel naar wie de Sir Winston Churchilllaan, de Ds. 
Martin Luther Kinglaan en, al wat ingewikkelder, de Hammarskjöldlaan zijn 
vernoemd. Soms eert een straatnaamcommissie het nationaal kunstbezit met een 
Rembrandtkade, Willem Marisstraat of Jozef Israëlslaan, maar Carel Nakken had 
dan weer meer een plaatselijke allure.
Ook heeft onze gemeente een ministersbuurt met bijvoorbeeld de Minister 
Lelylaan, genoemd naar de minister verantwoordelijk voor de grootse 
Zuiderzeewerken. Het Eerste Kamerlid namens de ‘Anti-Revolutionaire Partij’, 
Hendrikus Colijn2 was in Rijswijk al eerder geëerd met de Dr. H. Colijnlaan in 
de oorlogsheldenbuurt. Voor de redenen achter de naamgeving van de Minister 
Aalberselaan en Dr. Poelslaan duiken we in de geschiedenis aan het eind van de 
Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918.

Foto bordje Colijn
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Gerommel in Europa
In 1917 grepen de bolsjewieken de macht in Rusland en vermoordden de tsaar. 
In Boedapest was op 31 oktober 1918 de republiek uitgeroepen en de dubbel-
monarchie Oostenrijk-Hongarije onderuit gehaald. In Duitsland verdween het 
keizerrijk. 
Na deze revoluties ging in Nederland het revolutionaire bloed van de wat inge-
dutte ‘Sociaal-Democratische Arbeiderspartij’ (SDAP) sneller stromen. Gesterkt 
door de muiterij van 25 oktober 1918 door soldaten in de legerplaats Harskamp, 
eiste Pieter Jelles Troelstra3 het ontslag van opperbevelhebber generaal Snijder. 
In het aftreden van de generaal zagen de socialisten het bewijs van een verzwakte 
overheid en een mogelijkheid voor een arbeidersrevolutie. 
Echter, niet alleen de socialisten keken gespannen naar de ontwikkelingen 
om hen heen. Op vrijdag 8 november vroeg de militair commandant van Den 
Haag een gesprek aan op het hoofdkantoor van de ‘Bataafsche Petroleum 
Maatschappij’ (BPM) met de heer Colijn, oud-minister van Oorlog. De com-
mandant maakte zich zorgen over de onbeschermde overheidsgebouwen en een 
mogelijke aanval van de rode gardisten. De commandant vroeg of Colijn zijn 
contacten met de regering niet kon aanwenden om dit gebrek aan bescherming 
snel op te lossen. Colijn bleek echter in Londen te zijn, maar twee van zijn naaste 
medewerkers, H.A.A. van Gybland Oosterhoff en F.C. Gerretson, besloten zelf te 
handelen. De twee heren stelden een nota op, waarin ze de regering aanspoorden 
snel voorzorgsmaatregelen te treffen. Ze hadden geen ingang bij het Kabinet en 
daarom gingen ze de nota diezelfde avond nog bezorgen bij Tweede Kamerlid 
Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman van de ‘Christelijk Historische Unie’ (CHU). 
De Savornin Lohman bleek echter ziek te zijn en liet daarom de nota voorlopig 
liggen.

Op diezelfde achtste november vergaderden de katholieke Kamerleden over de 
revolutionaire dreiging. Politici-getrouw werd er onmiddellijk een commissie 
samengesteld om de zaak diepgaand te onderzoeken. Zouden de katholieke arbei-
ders wel loyaal blijven aan het wettig gezag? Zonder verder iets te besluiten ging 
de commissie uit elkaar, maar men nam zich voor de zaak in de gaten te houden. 
Protestanten en katholieken zouden niet van plan zijn zich neer te leggen bij een 
socialistische omwenteling.
Tijdens een overleg met de liberale premier C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck op 9 
november memoreerde de liberaal Pieter Rink dat de revolutie niet meer te stui-
ten was. De liberale burgemeester van Rotterdam, A.R. Zimmerman, was die 
mening ook toegedaan en nodigde twee SDAP-leiders uit op het stadhuis. De 
burgemeester vroeg de beide heren om, indien er sprake zou zijn van een machts-
overname, de nutsbedrijven zo lang mogelijk te laten doorwerken. Onmiddellijk 
nadat de twee SDAP’ers het overleg op het stadhuis hadden verlaten, belden zij 
hun voorman Troelstra met de mededeling dat Rotterdam de meest ideale stad 
was om de revolutie te beginnen.

De volgende dag was er groot nieuws: keizer Wilhelm II van Duitsland stond aan 
de poort van het Zuid-Limburgse grensplaatsje Eijsden, als asielzoeker. Zou de 
keizer de revolutie ook naar ons land brengen? Die avond kwam de SDAP-top 
bijeen in Rotterdam. Troelstra was door dolle heen en predikte de revolutie, maar 
partijgenoten maanden tot voorzichtigheid. De aanwezigen besloten uiteindelijk 
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een programma van eisen op te stellen en binnen een week een partijcongres te 
beleggen. Men was van mening dat het nog alle kanten op kon gaan.
Inmiddels vond De Savornin Lohman het tijd aan de regering de nota door te 
sturen die hij van de medewerkers van Colijn had gekregen. De volgende och-
tend kwam de kern van het kabinet in spoedzitting bijeen. Op datzelfde moment 
tekende de nieuwe Duitse regering in Compiègne (Frankrijk) een wapenstil-
standsverdrag (11 november 1918). Het kabinet in Den Haag besloot tot een 
gedeeltelijke demobilisatie van het leger. Er werden echter geen maatregelen ge-
nomen die een mogelijke revolutie zouden kunnen tegengaan. 
De katholieken vonden het wél de hoogste tijd om actie te ondernemen. In hun 
Kamercommissievergadering van 11 november stelden zij een manifest op, 
waarin zij trouw betuigden aan het gezag. De volgende dag lagen er 500.000 
exemplaren klaar voor verspreiding aan hun geloofsgenoten. Op het Haagse 
Houtrustterrein werd op 17 november een massabijeenkomst gehouden, gelijktij-
dig met die van de SDAP.

Burgerwachten, landstormeenheden en de greep naar de macht
De katholieken wilden gewapende burgerwachten oprichten, een opmerkelijk en 
gewaagd besluit. Het idee om zulke eenheden op te richten en te verzamelen, 
kwam van de toenmalige hoofdaalmoezenier in Limburg, Hendrikus Poels4, naar 
wie in Rijswijk de Dr. Poelslaan is vernoemd.

Op diezelfde elfde november hield een groepje protestanten rond Van Gybland 
Oosterhoff en Gerretson krijgsberaad. Onder hen bevonden zich enkele officie-
ren en de stalmeester van de koningin. Besloten werd de regering nogmaals te 
verzoeken de Haagse paleizen extra te bewaken. Intussen hadden zij alvast 25 
militairen in burger in de koninklijke stallen geposteerd en 30 soldaten van de 
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‘Vrijwillige Landstorm’ opgeroepen. Diezelfde avond riep Troelstra tijdens een 
stormachtige vergadering in Rotterdam de SDAP-leden op de politieke macht 
te grijpen. De volgende dag hield Troelstra zijn beroemde rede in de Tweede 
Kamer, waarin hij die macht gewoon opeiste.
De regering pikte dit niet langer en besloot zich te wapenen. Na het sluiten van 
de vergadering in de Tweede Kamer hielden de ministers spoedberaad. Men 
moest volgens minister Aalberse5 veel militair machtsvertoon laten zien om de 
rode gardisten af te schrikken. De troepenconcentraties zouden moeten komen 
in Den Haag en Amsterdam, maar vooral in Rotterdam. Het doel was rege-
ringsgebouwen, gas- en elektriciteitsfabrieken en stations te beschermen tegen 
mogelijke oproerkraaiers, die hiermee tot andere gedachten zouden worden ge-
bracht. Troelstra meende dat de Nederlandse soldaten achter hem stonden, maar 
de ministers wisten wel beter: dat was bluf. Volgens  Aalberse stond een groot 
deel van het leger en een grote meerderheid van de bevolking achter de ministers 
en de regering. Een aantal vrijwillige landstormers nestelde zich met een mitrail-
leur voor de achterdeur van Paleis Noordeinde, ten einde onverhoedse aanvallen 
te voorkomen. Dit geheel volgens het idee van de militaire commandant van Den 
Haag en de medewerkers van Colijn. 
De volgende dag gaven vele gedemobiliseerde landstormers gehoor aan het 
verzoek van de regering om opnieuw onder de wapenen te komen. Ook mare-
chaussee en cavalerie werden ingezet. Burgemeester Zimmerman van Rotterdam 
was door de regering persoonlijk benaderd en hem was te verstaan gegeven dat 
hij pal moest blijven staan tegenover oproerkraaiers. Voor het stadhuis en andere 
strategische gebouwen van Rotterdam werden soldaten opgesteld.
Zoals men al hoopte, had het militair vertoon een intimiderend effect op 
Troelstra. Op 13 november hield hij in het Kamerdebat nog voet bij stuk, maar 
door het uitblijven van acties werden zijn woorden niet al te serieus genomen.
Anders was het gesteld met David Wijnkoop van de ‘Sociaal-Democratische 
Partij’ (SDP) die in het parlement nog luidkeels verklaarde dat de monar-
chie moest verdwijnen. In Amsterdam wilde hij de revolutie ontketenen en hij 
trommelde zijn aanhangers op om te demonstreren. Toen de stoet de cavalerie-
kazerne in de Sarphatistraat bereikte en deze wilde bestormen, kwam het tot een 
vuurgevecht met de politie. Eén demonstrant liet het leven. Hierna besloot het 
Amsterdamse gemeentebestuur een burgerwacht in te stellen. De regering gaf na 
dit voorval alle burgemeesters van Nederland opdracht burgermilities op te rich-
ten die, in geval van nood, de politie zouden kunnen helpen bij het handhaven 
van de orde. En zo ontstonden in heel Nederland groepen van allerlei rangen en 
standen en leeftijd in burger, maar herkenbaar aan een band om de mouw en een 
karabijn over de schouder.
Met deze maatregelen werd het gevaar van een revolutie afgewend. In het 
Kamerdebat van 14 november krabbelde Troelstra terug en beweerde dat de 
SDAP nimmer van plan was geweest een staatsgreep te plegen of geweld te ge-
bruiken. In feite drong het nu pas tot de bevolking door dat er iets gaande was. 
Al die soldaten in de steden zorgden voor een geladen sfeer. Iedereen wachtte 
vol spanning op de uitslag van het SDAP-congres van 16 en 17 november in 
Rotterdam. Als er een revolutie moest komen, dan moest het daar gebeuren. In 
Rotterdam waren 5000 soldaten en enige honderden burgerwachters in paraatheid 
gebracht. In Amsterdam vond op hetzelfde moment een tegencongres plaats. In 
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Den Haag stonden 40.000 katholieken met oranje strikjes op het Houtrustterrein 
hun aanhankelijkheid te betuigen aan het Koninklijk Huis. Iedereen maakte zich 
op voor de confrontatie, maar die kwam er niet.

Op het congres van de SDAP schitterde Troelstra door afwezigheid. Later gaf 
hij toe dat het uitroepen van de revolutie een vergissing was. Ook Wijnkoop gaf 
toe dat de kans op de omverwerping van de monarchie was verkeken. Op het 
Malieveld werd op 18 november een ‘geënsceneerde’ spontane liefdesverklaring 
van het Nederlandsche volk aan het vorstenhuis gehouden. Op 23 november werd 
dit toneelstukje wegens groot succes herhaald en werden Rijswijk, Amsterdam en 
andere steden aangedaan en wederom Den Haag. 

Op 19 november publiceerde de regering een proclamatie van koningin 
Wilhelmina, waarin zij haar onderdanen ‘uit de grond van haar hart’ bedankte. 
De revolutiepoging stelde uiteindelijk niets voor, men zou beter kunnen spreken 
van de contrarevolutie van 1918. Tegen de macht van de staat, gesteund door een 
meerderheid van de bevolking, konden de onervaren en weifelachtige revolutio-
nairen niets uitrichten. 

Geen Troelstrakade
Rijswijk heeft hierop wat laat gereageerd met zijn straatnamen, maar wel pos-
tume eerbewijzen uitgereikt aan Aalberse en Poels, beide tegenstanders van de 
‘revolutie’. Daarom is er waarschijnlijk geen Troelstrakade in Rijswijk.
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Geraadpleegde literatuur:
• Historisch Nieuwsblad, 22e jaargang, Dossier vorst & volk door onder meer 

Bas Kromhout.
• Wikipedia (26-01-2014)

Noten:
1 Het Rijswijks straatnamenbeleid is verwoord in de Verordening Straatnaamgeving en 

Huisnummering (2.07.155.2 (1), met de zoekmachine te vinden onder www.rijswijk.nl. 
Rijswijk heeft geen officiële straatnamencommissie.

2 Hendrikus Colijn (1869-1944), militair, topfunctionaris bij de Bataafsche Petroleum 
Mij, politicus (ARP) en leider van vijf kabinetten. Hij kwam om in Duitse 
gevangenschap.

3 Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), advocaat, schrijver en socialistisch politicus, tot 
1925 leider van SDAP.

4 Henricus Andreas Poels (1868-1948), als rooms-katholiek theoloog destijds omstreden, 
omdat hij ontkende dat de eerste vijf bijbelboeken door Mozes geschreven zouden zijn, 
daarna actief bij de sociale ontwikkeling van de Mijnstreek. Verzette zich zowel tegen 
de revolutionaire ideeën van Troelstra als tegen het nationaal-socialisme. 

5 Petrus Josephus Mattheus Aalberse (Piet, 1874-1948), rooms-katholiek politicus, minis-
ter, partijleider van de RKSP.
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Honderd jaar geleden
Kroniek van 1915

Willem van der Ende

Januari.
De gemeente Rijswijk telt op 1 januari 1915 6894 inwoners: 3173 mannen en 
3721 vrouwen.

Naar religie uitgesplitst voor zover bekend: Mannen Vrouwen
Nederlands Hervormd 1264 1530
Waals Hervormd 19 26
Evangelisch Luthers 6 1
Doopsgezind 16 29
Remonstrant 28 54
Christelijk Gereformeerd 33 21
Gereformeerd 307 341
Rooms-Katholiek 1225 1427
Oud-Rooms 1 4
Nederlands Israëlitisch 6 12
Andere Gezindten 5 23
Geen Gezindte 178 168

De gasprijs gaat met ingang van het nieuwe jaar vanwege de hoge steenkool-
prijzen met 0,1 cent omhoog  en wordt nu 7,7 cent per m3. Dat is minder dan 
verwacht, maar meer dan gehoopt.
Door de minister is de boterprijs vastgesteld op f 1,75 per kilo. De prijs van wit-
tebrood is door hem vastgesteld op 25 cent per kilo en voor bruinbrood moet 22 
cent per kilo worden betaald.
Per 1 januari is uitgeverij ‘Blankwaardt & Schoonhoven’ in Rijswijk gevestigd, 
op het adres Emmastraat 10-12.

Twee Hagenaars die in Rijswijk konijnen hadden gestolen, zijn tot twee maanden 
gevangenisstraf veroordeeld.
Er zijn van de fancy fair die verleden jaar (22-24 oktober 1914) is gehouden ten 
bate van het ‘Plaatselijk Steuncomité’ ongeveer 600 geschenken/prijzen over-
gebleven. Er is nu toestemming verkregen een loterij te organiseren met deze 
overgebleven geschenken als prijzen. De loten zullen netto 20 cent opleveren. 
Op 15 januari is, vanwege de mobilisatie, een afdeling pontonniers in Rijswijk 
ingekwartierd, bestaande uit één officier, 108 manschappen en 56 paarden. Later 
zijn er klachten over de matige behandeling door de Rijswijkse inwoners.
In het bestuur van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ zijn gekozen: 
mevrouw A. Moll Schnitzler-Peij, mejuffrouw H. Leman en mevrouw W. Ba-
rendrecht-Kuenen. De Rijswijkse afdeling telt nu 107 leden. In de vergadering 
van 16 januari wordt na enige discussie besloten zich uit te spreken ten gunste 
van de ‘Anti-Oorlogsraad’.
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Burgemeester Zubli wordt commissaris van de 
‘Voorburgsche Waterleiding Mij.’ in de vacature W. 
Schuurman die in 1914 is overleden.
Per 16 januari wordt mejuffrouw Heel benoemd tot 
onderwijzeres aan de openbare lagere school, waar 
nu 289 leerlingen op zitten. Aan J.A. Perquin, on-
derwijzer aan dezelfde openbare lagere school, is 
een pensioen van f 1.000 verleend.
Er is een adres van enkele inwoners uit de nieuwe 
Emmastraat bij de gemeenteraad binnen gekomen, 
waarin zij om straatverlichting en bestrating vra-
gen. Er zal worden geantwoord dat zodra er meer 
huizen bewoond zijn, de straat zal worden aan-
gelegd. De heer J.A.J. Pernot (RKSP) wil dat er wat haast wordt gemaakt met 
de verlichting, omdat mensen er hun hals breken. Er zijn zeker al tien huizen 
bewoond. De voorzitter (de burgemeester) zegt toe dat er een voorlopige verlich-
ting zal worden aangebracht.
Henri ter Hall stuurt kranten naar de gemobiliseerde soldaten. Wie dus aan hem 
gelezen kranten zendt, doet goed werk.
Drogist J. Zeijlemaker, ‘naast het Raadhuis’, adviseert om schoenzolen in te sme-
ren met MACO, want ‘Leder met deze vloeistof ingesmeerd slijt bijna niet. Kost 
per flacon 25 cent.’

Burgemeester Zubli

Drogisterij Zeijlemaker, Kerklaan 1904
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Februari.
Het Plaatselijk Steuncomité heeft van een onbekende een gift van f 500 ontvangen.
Bij de behandeling van het agendapunt ‘Buitengewoon Oorlogskrediet’ in de 
Tweede Kamer vragen enkele leden of de weduwe van de per ongeluk dood ge-
schoten soldaat (in september 1914) niet een wat hoger pensioen dan het huidige 
van f 110 kan ontvangen. Andere Tweede Kamerleden en de minister zien daar 
geen reden voor. 
Op 7 februari  zingt onze plaatsgenoot Willem Herckenrath de bassolo - de 
zogenaamde Adamspartij -  in Haydns Die Schöpfung bij een concert in ‘De Ver-
eeniging’ in Nijmegen. Herckenrath is een leerling van Frans Daum.
De (vrijzinnige) Kerkenraad van de Nederlands Hervormde gemeente heeft in 
beginsel geen bezwaar dat de orthodoxen ook hun godsdienstoefeningen in de 
Oude Kerk houden.
De bekende schrijfster Annie Salomons spreekt op 8 februari op een druk be-
zochte bijeenkomst van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ over De vrouw 
in de literatuur.
Op 11 februari worden drie jongens opgepakt die met een troep militairen vanuit 
Rotterdam waren meegelopen. Ze waren zes, zeven en negen jaar. Na ernstig toe-
gesproken te zijn, zijn ze naar Rotterdam terug gebracht.
De werklieden die in het verboden viswater van Te Werve hadden gevist, zijn tot 
twaalf dagen hechtenis veroordeeld.
Na lezing van de notulen wordt door de heer Pernot opgemerkt dat de toezegging 
van de burgemeester in de raadsvergadering van januari dat er verlichting in de 
Emmastraat zou worden aangebracht nog niet is gerealiseerd. Burgemeester Zu-
bli  reageert gepikeerd. Uit het verslag in de NRC van de raadsvergadering van 
27 februari: ‘De voorzitter vond het gemeentebelang er niet mede gediend, als 
ingezetenen aan de raad adresseren, zonder vooraf bij B&W en in de eerste plaats 
bij den burgemeester inlichtingen te hebben ingewonnen’.
Op 17 februari worden in het patronaatsgebouw in de Doelenstraat door ‘Volks-
belang’ 38 woningen,  te bouwen aan de Kleiweg, aanbesteed. De architect is Jac. 
Etmans uit Haarlem. Het Rijk zal in april een voorschot van f 87.700,- verlenen.
De nieuwe revue van Henri ter Hall In ’t Gedrang is in Rotterdam goed ontvan-
gen. Weliswaar wordt er vaak verwezen naar de oorlogssituatie, maar er wordt 
ook onbedaarlijk gelachen. De rode draad is dat de landweerman Kneles die uit 
‘Albonja’ (Albanië) naar Holland terug keert en een Albanees, Prenk Bib Doda, 
mee neemt. Deze zoekt een nieuwe koning voor Albanië. Hij krijgt de vier ko-
ningen van het kaartspel gepresenteerd. Die hebben nog nooit iemand verdriet 
gedaan. Henri ter Hall speelt zelf mee in de rol van wethouder.
Veearts D. Kruijt uit Delft constateert miltvuur bij een geslachte koe bij jachtsla-
ger J.B. Köhler, Jaagpad 166. ‘Het cadaver is onder toezicht verbrand.’
De ‘Vereeniging Volksweerbaarheid’ heeft een plaat uitgegeven van Pol Dom 
met daarop een Nederlandse soldaat en de tekst: Den Vaderlant ghetrouwe blyf 
ick tot in den doedt.
Bij een huisconcert in ‘Huize Leeuwendaal’ is f 275 opgehaald voor het Steunco-
mité.
Voor de kantonrechter verschijnt één van de firmanten van de meelfabriek 
‘Koechlin Nicola’. Er is muf en bedorven Siberisch tarwemeel dat eigenlijk al 
was afgekeurd en dat als veevoer werd  verkocht, vanwege de schaarste met goed 
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meel gemengd.  Enkele bakkers – het brood was niet te eten – hadden de ‘Keu-
ringsdienst’ ingeschakeld. De firmant erkent schuld en zal de schade vergoeden. 
Van de kantonrechter krijgt hij ook nog een geldboete.

Maart.
Het kegelconcours dat van 14 tot 22 februari werd gehouden, heeft f 476,84 voor 
het Plaatselijk Steuncomité opgeleverd.
In ‘Huize Maris Stella’ in Scheveningen is C.P. Consemulder overleden, oud-

wethouder van Rijswijk.
Het ‘Damescomité tot steun van het Roode 
Kruis’ heeft 450 paar sokken, 152 paar hand-
moffen en 183 hemden vervaardigd voor de 
soldaten. Alles is intussen naar het ‘Centrale 
Magazijn’ in Amsterdam gestuurd.
Vanwege de uitbraak van mond-en-klauwzeer 
was er een vervoersverbod van herkauwende 
dieren en varkens, maar per 20 maart is het 
verbod opgeheven.
De bekende pater Borromeus de Greeve 
O.F.M. spreekt voor St. Bonifacius over Al-
coholisme en Katholicisme. Hij waarschuwt 
voor de ellendige gevolgen van alcohol.
Als een twintigjarige Haagse slagersknecht 
naar Delft gaat om werk te zoeken ziet hij 
op een bouwterrein in Leeuwendaal een bok 
staan. Hij neemt deze mee en verkoopt hem 
aan een slager in Den Haag. De Rijswijkse 
politie kan de huid nog opsporen. De officier 
van justitie eist zes maanden gevangenisstraf.
De ‘Nederlandsche Anti-Oorlogsraad’ houdt 

een bijeenkomst in Hotel Leeuwendaal. Sprekers zijn: M. Reepmaker en de Rijs-
wijker J.H. Schaper.
Uit de Vliet tussen de Hoornbrug en Delft is het lijkje van een pasgeboren kind 
opgehaald. Het zat in een doos en aan het lichaampje was een zware steen beves-
tigd. 
Met ingang van 25 maart zijn de zilverbonnen niet meer geldig. Tot en met zater-
dag 3 april kunnen ze nog worden ingeleverd bij (onder andere) het postkantoor.

April.
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag is de kunstschilder W.C. (Carel) 
Nakken gehuldigd door een comité bestaande uit burgemeester Zubli en de 
kunstschilders Herman van Oosterzee en Otto Kriens. De gemeente zal een schil-
derij van Nakken, voorstellende een kasteelboerderij in Limburg, aankopen. Het 
schilderij blijft eigendom van Rijswijk, maar zal in bruikleen worden afgestaan 
aan het Gemeentemuseum in Den Haag. De jubilaris krijgt ook een krans van 
‘Pulchri Studio’.
Op 17 april wordt de r.-k. bewaarschool ingezegend.
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van bankier W.J. Hage, alias Dr. Re-
teau, die tot drie jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens zijn zogenaamde 
‘deskundigenpraktijk’. (Dat is wegens het plegen van abortus provocatus.).
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Een man en een vrouw uit Leeuwendaal zijn 
gearresteerd in de zaak van het babylijkje.

Mei.
Op 16 mei is er brand in Hotel Leeuwendaal. 
De logeergasten ‘van wie enkele nog te bed 
lagen’ kunnen zich tijdig in veiligheid bren-
gen. De hoogbejaarde oud-leraar van het 
gymnasium in Dordrecht dr. T. moet de trap-
pen worden afgedragen. Zijn zeer kostbare 
collectie oude handschriften wordt door veld-
wachter J. van Rijn gered.’
Met behulp van de Haagse ‘autoslangen-
wagen’ is de brand beperkt gebleven tot de 
eerste en tweede verdieping  die echter toch 
nagenoeg geheel uitbranden. Blijkbaar heeft 
de brand de aandacht van justitie getrokken, 
want er wordt een gerechtelijk onderzoek on-
der leiding van C. van Ledden Hulzebosch 
ingesteld.
Voor de Haagse rechtbank speelt de zaak van het servituut van vrij uitzicht op de 
gemeente Delft ten gunste van Huis te Werve. De rechtbank beslist dat de schuur 
die het uitzicht belemmert, moet worden afgebroken. Dat de schuur intussen is 
verkocht, doet daar niets aan af.

Juni.
Er heerst weer mond-en-klauwzeer, ook in Rijswijk. Daarom heeft de Minister 
van Landbouw met ingang van 3 juni het vervoer van varkens en rundvee verbo-
den. 
Ook heerst er een mazelenepidemie op de katholieke lagere school. Op 19 juni 
worden alle kinderen voor veertien dagen naar huis gestuurd.
De Rijswijkse huisarts A. Folmer, overlijdt op 19 juni op 82-jarige leeftijd. Hij is 
één der grootste schedelkundigen van Europa. Hij onderscheidde zich ‘als antro-
poloog meer speciaal door zijn studie van Germaanse schedels, waarvan een zeer 
bijzondere verzameling te vinden is in de Haagsche Dierentuin’. 

Carel Nakken
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De in Rijswijk gelegerde militairen bouwen als oefening bij de Nassaukade een 
pontonbrug. Ter Hall trakteert hen op sigaren en flesjes bier.
De Rijswijksche Courant meldt dat er een groot tekort is aan papier. Zelf heeft ze 
echter genoeg papier weten regelen om tot januari te kunnen verschijnen.
Onder de titel In t Gedrang… foetsie-foetsie vindt de laatste voorstelling van 
deze revue in ‘Scala’ in Den Haag plaats. Ze heeft daar vanaf 8 mei gestaan en 
was een groot succes.

Juli.
In Voorschoten is de 35-jarige Rijswijkse pianist J.Z. onder de tram gekomen en 
gedood.
Op 12 juli zijn er verkiezingen voor de vacatures in de gemeenteraad. Ze zijn 
spannender dan ooit, omdat Henri ter Hall zich kandidaat heeft gesteld. Hij krijgt 
300 stemmen, maar dat is te weinig om te worden gekozen.
J. van der Most geeft geïllustreerde briefkaarten uit met ‘zeer aardige kiekjes van 
de kampen te Uden, Nunspeet en Ede.’ Bedoeld zijn de kampen, waar Belgische 
vluchtelingen zijn ondergebracht.
De sloot bij de Regentesselaan, die uitmondt op de Vliet, veroorzaakt bij warm 
weer een ondraaglijke stank. Er zijn brieven naar de gemeente gestuurd met het 
verzoek hem schoon te maken.
Van de 7.000 inwoners hebben er niet minder dan 4.000 broodbonnen aange-
vraagd. 37 bakkers van buiten en acht uit Rijswijk zijn hierbij betrokken.
Tot penningmeester van het landelijke ‘Steun-Comité voor Beeldende Kunstena-
ren’ is de Rijswijkse kunstenaar H.A. van Oosterzee gekozen.
De ruzie binnen de liberale kiesvereniging duurt maar voort. Nu heeft een aantal 
leden een ‘Nieuwe Vrijzinnige Kiesvereeniging’ opgericht.
In de gemeenteraadsvergadering van 31 juli neemt Labouchere afscheid. Hij 
heeft sinds 1897 in de raad gezeten en was van 1902-1910 ook wethouder.

Augustus.
Het postkantoor wordt uitgebreid. De woning van ‘buurman’ Zegveld, ‘dien de 
huur reeds is opgezegd’, wordt erbij getrokken. De architect is de heer Roël, die 
indertijd ook het ‘nieuwe’ Kuys Witsenburg heeft getekend. 
De vervallen delen van de ruïne van Bèlvédere bij de Hoornbrug worden opge-
ruimd.
In de gemeenteraadsvergadering neemt wethouder Van der Klugt afscheid. Hij 
heeft sinds 1901 in de gemeenteraad gezeten. 
J.C. Smit, Oranjelaan 50, meldt op 31 augustus door middel van een advertentie 
in de Rijswijksche Courant ‘dat hij bij nader inzien geenszins zijne handteeke-
ning kan handhaven onder de dezer dagen rondgezonde circulaire der Commissie 
welke orthodoxe predikbeurten in de Hervormde Kerk alhier verlangt’. 

September.
De nieuwe begraafplaats aan de Kleiweg wordt officieel geopend. De burge-
meester prijst de tuinarchitect, de bekende Leonard Springer, die de begraafplaats 
heeft ontworpen en verder natuurlijk allen die aan de aanleg hebben meegewerkt. 
Hij besluit zijn toespraak met: ‘Zoo heeft men dan in Rijswijk, dat een schone 
plaats is, een lieflijk rustoord voor de afgestorvenen bereid. En als dan een inge-
zetene iemand hierheen brengt, die hem lief is – ter laatste rustplaats – dat God 
hem dan trooste in zijn leed’.
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Sensatie in Rijswijk. Op 4 september is er een spion gearresteerd, ‘die nader kon 
aantonen geen spion te zijn’.
Onze plaatsgenoot A.J. Zoetmulder heeft de roman Nieuwe Wegen gepubliceerd.
Er is een overkoepelend ‘Landstormkorps Zuid-Holland-West’ opgericht, be-
staande uit compagnieën voetvolk en compagnieën wielrijders. Rijswijk hoort bij 
compagnie B3 samen met Den Haag en Voorburg.
De graanhandelaar J.B. had in Rotterdam 48.000 kilo mais gekocht. Bij af-
levering blijkt er 1200 kilo verdwenen te zijn. De schipper zegt dat de mais 
waarschijnlijk van boord is gewaaid, maar al snel blijkt dat de mais is verduisterd 
en is verkocht aan een landbouwer in Delft. De schipper en zijn knecht zijn gear-
resteerd.
Zuster Celestine (in de wereld mejuffrouw J. van der Plas) viert haar 25-jarige 
professie. Zij is oprichtster en zeventien jaar hoofd geweest van de r.-k.-meisjes-
school.
Jhr. J.W. van Vredenburch is door de koning van Pruisen benoemd tot ‘eereridder 
der Johanniterorde’. 
Er is in Rijswijk roodvonk uitgebroken. De ziekenbarak kan niet worden ge-
bruikt, omdat de school de barak in gebruik heeft. Dat betekent dat de patiëntjes 
naar een ziekenhuis in Den Haag of Delft moeten. De Rijswijkse doktoren drin-
gen er bij de gemeente op aan de ziekenbarak vrij te maken. Dat zal echter pas 
kunnen per 1 januari 1916.
De r.k.-raadsleden hebben in korte tijd twee van hun wethouders, Consemulder 
en Van der Klugt, laten vallen. De verwachting is dat zij zich toch wel zullen be-
denken om opnieuw een wethouder te leveren. Niets is minder waar, de nieuwe 
wethouder wordt de rooms-katholieke Pernot.

Oktober.
Op maandag 4 oktober wordt door ‘De Amsterdamsche Bouwmaatschappij’ 
voor een bedrag van f 40.000 ‘Huize Westhoff’ gekocht. De ‘Nederlandsche 
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde’ heeft haar jaarlijkse onderscheidin-
gen weer uitgereikt. Kweker Bous de Jong krijgt een zilveren medaille voor een 
verzameling anjelieren.
Met de herbouw van Hotel Leeuwendaal, dat door brand grotendeels is verwoest, 
is een aanvang gemaakt.
Voor de vacature van onderwijzeres op de openbare lagere school hebben zich 
120 sollicitanten gemeld.
Op het einde van de maand worden 500 man van het 15e Regiment Infanterie 
in Rijswijk ingekwartierd. De vergoeding is 80 cent per soldaat per dag. Er is al 
snel ‘handel’. Er worden prijzen van f 3,50 per dag betaald om maar geen soldaat 
in huis te hoeven nemen: ‘Wat ’n gedrang…. om ze kwijt te worden. En de jon-
gens kunnen het toch niet helpen, dat ze uit logeeren gaan!’
De enige vroedvrouw in Rijswijk is vertrokken. De SDAP-vrouwen vragen om 
zo mogelijk een gemeente-vroedvrouw aan te trekken.
Er is nog steeds een groot tekort aan dienstboden.

November.
Op initiatief van de burgemeester van Den Haag besluiten negen gemeenten, 
waaronder Rijswijk, tot een intercommunale arbeidsbeurs. Straks, als er gedemo-
biliseerd wordt, zal de arbeidsmarkt worden overstroomd. Daar moet nu al op 
worden ingespeeld.
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‘Voor een whistavondje (1 maal p.w.) wordt kennismaking gezocht met heer en 
dame uit beschaafden stand.’
Op het einde van de maand wordt bekend dat Th. Heukels als hoofd van de Prins 
Mauritsschool ontslag heeft genomen. Hij gaat per 1 maart 1916 als boekhouder 
werken bij zijn zwagers, de ‘Firma C. Vuijk’, in Capelle aan de IJssel.
Tot hoofd van de openbare lagere school wordt R.J. Klaren uit Aalsmeer be-
noemd.

December.
De gezamenlijke Rijswijkse kiesverenigingen hebben een motie aangenomen te-
gen de annexatieplannen van Den Haag. De SDAP was niet aanwezig, maar zal 
alsnog uitgenodigd worden de motie te steunen.
De tentoonstelling van de Rijswijkse kunstenares Jeanne Wasch in de kunstzalen
‘d’Audretsch’ op de Hoogewal in Den Haag wordt buitengewoon positief bespro-
ken.
Op 14 december is W.A.C. Whitlau overleden. Hij is jarenlang lid van de Kerke-
raad van de Ned. Hervormde Kerk en regent van ‘Onderwatershof’ geweest.
De vroegere kapelaan H. Woestenburg, geboren in 1883, is aan de tbc overleden.
De gemeenteraad heeft Gedeputeerde Staten verzocht met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 1915 de jaarwedde van de burgemeester en de gemeentesecretaris 
met f 300 te verhogen.
Aan de Haagweg 58 op de hoek met de Verhagen Metmanstraat is het nieuwe 
Hotel-Café-Restaurant ‘Klein Haesebroeck’ geopend.
Koningin-moeder Emma heeft een tekening van Otto Kriens en een ‘Winterland-
schap’ van Piet de Regt gekocht.
Op het adres Schoolstraat 63 is een ‘mooie, heele viool’ te koop.
Tot nieuw hoofd van de Prins Mauritsschool is A.F. Sanders benoemd.
Henri ter Hall laat weten dat zijn nieuwe revue Halt, hier blijven zal gaan heten.
Per 1 januari 1916 wordt het ‘Instituut de Regt’, een particulier opleidingsinsti-
tuut, aan de Haagweg gesloten.
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Verklarende woordenlijst.
                                             
Fancy fair:  liefdadigheidsbazaar; rommelmarkt.
Intercommunaal: intergemeentelijk; tussen verschillende gemeenten.
Jachtslager: slachtte varkens aan huis en slachtte het vee dat in het weiland of 
op de boerderij was gestorven; noodslager; noodslachter.
Landstorm: bewapende burgers ter ondersteuning van het leger. In de Grote 
Oorlog (Eerste Wereldoorlog) verplicht voor allen die vrijgesteld of uitgeloot wa-
ren tot 40 jaar. Maar ook alle reeds afgezwaaide soldaten tot 40 jaar. Daarnaast 
meldden zich duizenden vrijwilligers. Zij werden lid van de Vrijwillige Land-
storm.
Nederlandsche Anti-Oorlogsraad (N.A.O.R.): opgericht op 8 oktober 1914 met 
als doelstelling een zo spoedig mogelijke beëindiging van de oorlog door een 
vrede die niet tot nieuwe oorlogen zou leiden. Op 23 november had de N.A.O.R. 
71 leden, meer dan 150 sympathiserende verenigingen en organisaties en ruim 
3500 individuele sympathisanten. (NRC van 23 november 1914).
Plaatselijk Steuncomité: doelstelling was directe ondersteuning van hen die 
meestal als gevolg van de mobilisatie of werkloosheid in nood waren gekomen. 
De plaatselijke comités gaven uitkeringen in geld, bonnen of natura.
Pontonniers: soldaten die tijdelijke bruggen bouwen met behulp van aan elkaar 
gebonden pontons.
Oud-Rooms: waarschijnlijk is hier bedoeld oud-katholiek. Wel merkwaardig 
omdat de oud-katholieken zich juist afzetten tegen het centralisme van Rome.
RKSP: Roomsch-Katholieke Staatspartij
Servituut: erfdienstbaarheid; zakelijk recht of last op een onroerende zaak ten 
behoeve van een ander.
Whist: populair kaartspel voor vier spelers en 52 kaarten. Wordt beschouwd als 
voorloper van bridge.
Zilverbon: bij het uitbreken van de Grote Oorlog werden er massaal zilveren 
munten gehamsterd. De regering was daardoor gedwongen muntbiljetten uit te 
geven met een gegarandeerde tegenwaarde in zilver.
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Sportpenningen 2013
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Jaaroverzicht gemeente Rijswijk 2014
Wilberd Gijzel en Lex Niggebrugge

Veiligheidskeurmerk voor bedrijventerreinen
Burgemeester Michel Bezuijen ontving in januari uit handen van de heer Bouke 
Meekma, directeur ‘Kiwa’, het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’(KVO) voor 
bedrijvenlocaties. Met de uitreiking werd de samenwerking tussen gemeente, 
politie, brandweer, ‘Industrieschap Plaspoelpolder’ en ‘Belangen Bedrijven 
Rijswijk’ (BBR) in de ‘Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk’ 
(CBBR) op het gebied van veiligheid op de bedrijvenlocaties in Rijswijk 
herbevestigd. 

Gerenoveerde Steenplaetsbrug open voor fietsers en voetgangers
In januari heeft wethouder Dick Jense de gerenoveerde Steenplaetsbrug weer ge-
opend voor fietsers en voetgangers. Door het brugdek te laten zakken werd de 
verbinding officieel in gebruik genomen. De renovatie van de monumentale brug 
bij de haven ging begin juni 2013 van start.

Parkeerproef in Cromvliet en Oud Rijswijk
Het college van B&W besloot in februari tot het houden van een proef met ‘be-
langhebbenden parkeren’ in de avonduren in een aantal Rijswijkse woonwijken 
in het grensgebied met Den Haag. Door het invoeren van betaald parkeren net 
over de grens in de Haagse wijk Laak was het moeilijk om ’s avonds nog een 
parkeerplaats te vinden, vooral in Cromvliet en Oud-Rijswijk. Daardoor ontstond 
veel onrust bij bewoners en ondernemers in deze wijken. De proef zal duren tot 1 
maart 2015. 

Voortbestaan schouwburg zeker gesteld
Het college van B&W stelde in februari de gemeenteraad voor om de Rijswijkse 
Schouwburg een tijdelijke aanvullende subsidie te geven. Het ging hierbij om 
€ 200.000, die zou worden uitbetaald in de jaren 2014 en 2015. De Rijswijkse 
Schouwburg informeerde de Raad in maart 2013 over onzekerheden over haar le-
vensvatbaarheid. Op verzoek van de gemeenteraad liet het College onafhankelijk 
onderzoek verrichten naar de financiële situatie van de Stichting de Rijswijkse 
Schouwburg. Het onderzoeksrapport werd in oktober 2013 aan de Raad aange-
boden. In het rapport werd geconcludeerd dat de huidige gemeentelijke subsidie 
voldoende is. Het bestaande exploitatietekort kan door het theater zelf opgelost 
worden. Hiervoor is het echter wel van belang dat er voor een bepaalde periode, 
zo nodig, ter overbrugging een extra bijdrage van de gemeente komt.

Een groot aantal Rijswijkse sportievelingen
In het ‘Sir Winston Leisure Center’ werden eind januari de sportpenningen uit-
gereikt aan Rijswijkse sporters die zich in het jaar 2013 wisten te onderscheiden. 
Opvallend was het grote aantal gehuldigde individuele vertegenwoordigers van 
de vecht- en verdedigingssporten. Thaibokser Tony Jas, bokser Jesse Koymans, 
judoka Evelien Berndsen en taekwondo Volkan Ozkeles kenden een goed sport-
jaar. Vaste gasten tijdens dit Rijswijkse sportfeest zijn de leden van de familie 
Van der Peet. Ook dit keer werden de wielrensters Fleur en Steffie naar voren 
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geroepen om de penning in ontvangst te nemen. Ten slotte was er ook een sport-
penning, een oorkonde en een roos voor atlete Anne-Marie Vervaet. 
Bij de teamsporten werden de volleyballers van ‘Inter Rijswijk C1’ en ‘dames 5’, 
het 8e team van badmintonclub ‘Randstad’, het rolstoelhockeyteam van ‘Haag88’ 
en het eerste voetbalelftal van ‘Haaglandia’ zaterdag geëerd. Behalve de spelers 
van de teamsporten werden ook de vele vrijwilligers gehuldigd die bij de teams 
actief zijn.

‘Brede school Sion Buiten’ opent deuren in ‘RijswijkBuiten’
Onderdeel van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten is een nieuwe brede 
school. De brede school Sion Buiten biedt volledige dagopvang voor kinderen 
tot 12 jaar. Vooruitlopend op de definitieve locatie opent de brede school in sep-
tember al een tijdelijke voorziening naast het Informatiecentrum RijswijkBuiten 
(Van Rijnweg). Op deze tijdelijke locatie bevindt zich niet alleen basisschool ‘De 
Buit’, en ook ‘Kinderopvang EigenWijs’ voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Naar 
verwachting zal de school  in schooljaar 2017–2018 definitief haar deuren ope-
nen op de nieuwe locatie.

Uitreiking jaarverslag en onthulling monumentenbord Steenplaetsbrug
In maart reikte wethouder Jos Bolte het eerste exemplaar van het Jaarverslag 
Monumentenzorg en Archeologie 2013 uit aan Lia Boshoven, coördinator van het 
‘Rijswijks Historisch Informatiecentrum’ (RHI). De uitreiking vond plaats bij de 
recentelijk herstelde Steenplaetsbrug. Bolte en de voorzitter van de ‘Historisch 
Vereniging Rijswijk’ (HVR), Hans van Rossum, onthulden ook een monumen-
tenbord, dat in het kader van de restauratie bij de brug is geplaatst.

Burgemeester bij veiligheidsmiddag Horeca Nederland
Burgemeester Michel Bezuijen bracht in maart een bezoek aan de themamiddag 
‘Veiligheid’ van ‘Koninklijke Horeca Nederland’ (KHN), afdeling Rijswijk. De 
bijeenkomst stond in het teken van de nieuwe ‘Drank- en Horecawet’ en de nieu-
we manier van handhaving die daar uit voortkomt. Op basis van deze wet is in 
Rijswijk het horecabeleid aangescherpt.

Rijswijk krijgt gelijk in procedure ‘Modulus’
De rechtbank van Den Haag deed een tussenuitspraak over een geschil van de 
gemeente met ‘Modulus Projectontwikkeling BV’. Het geschil ging over de 
koopprijs van bouwgrond aan de Lange Kleiweg. De gemeente verkocht deze 
grond in 2002 aan Modulus. De rechtbank vond dat Modulus aantoonbaar tekort 
is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen aan de gemeente. Daarom 
werd Modulus veroordeeld tot een nabetaling van ruim vier miljoen euro. Het 
college van B&W was tevreden over de tussenuitspraak. Wethouder Wim 
Mateman: ‘Het is bijzonder goed nieuws dat Rijswijk na jarenlang procederen 
volledig in het gelijk is gesteld’. 

‘VVV’-informatiepunt in Museum Rijswijk
In maart openden de wethouders Jos Bolte en René van Hemert met Margriet 
Lestraden, op dat moment nog directeur van Museum Rijswijk, het nieuwe 
VVV-informatiepunt in het museum geopend. Via het informatiepunt kunnen be-
zoekers de toeristische, recreatieve en culturele bestemmingen en activiteiten in 
Rijswijk ontdekken.
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Geringe stijging jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid in Rijswijk steeg met 1% slechts minimaal in de peri-
ode van december 2012 tot en met december 2013. Hiermee scoorde Rijswijk 
aanzienlijk lager dan het gemiddelde percentage in de regio Haaglanden 
dat op 62% lag. Dit blijkt uit onderzoek van het ‘UWV’ en ‘Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven’ (SBB). Deze lage score kan verklaard wor-
den door de manier, waarop Rijswijk jeugdwerkloosheid aanpakt. De gemeente 
doet dit met een sluitend pakket aan maatregelen, waaronder het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten, het terug begeleiden van jongeren naar school en het 
creëren van werk- en stageplekken.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
‘Gemeentebelangen Rijswijk’ en ‘Beter voor Rijswijk’, de partij van de uit Dick 
Jense’s ‘Onafhankelijk Rijswijk’ (grote verliezer) opgestapte Ed Braam, zijn de 
grote winnaars van gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Afscheid van veertien raadsleden
Eind maart namen veertien raadsleden afscheid. Zij stonden niet meer op de 
lijst of waren niet gekozen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Bij zijn 
afscheid als raadslid voor D66 ontving Gijs Verheij een Koninklijke onderschei-
ding. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Verheij was zeventien 
jaar actief in de gemeenteraad. Hij was raadslid van 1995 tot 1998 en van 2002 
tot 2014.

Partij Aantal Zetels Aantal Zetels Aantal Zetels
 stemmen ‘14 ‘14 stemmen ‘10 ‘10 stemmen ‘06 ‘06

Gemeentebelangen 
Rijswijk 3335 5 3481 5 2992 4
Beter voor Rijswijk 3282 5 - - - -
D66 2355 4 1707 3 729 1
VVD 2280 3 3001 5 2891 4
CDA 2008 3 2382 3 2746 4
PvdA 1931 3 2636 4 4375 6
Onafhankelijk Rijswijk 1881 2 4205 6 5759 8
SP 1837 2 1075 1 - -
GroenLinks 1497 2 1567 2 1306 2

Totaal 20406 29 20054 29 20925 29
 (52% opkomst)  (52% opkomst) (54% opkomst)
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Lintjesregen 2014
Vier inwoners kregen tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Rijswijkse 
Schouwburg een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Michel Bezuijen en werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het ging om me-
vrouw J.M. van Leeuwenberg-Ammerlaan, mevrouw E.M. Giezeman-Spoelstra, 
de heer J.F. Schoots en de heer J.P. Verhoef. Zij werden onderscheiden vanwege 
hun vrijwilligerswerk bij diverse organisaties en grote maatschappelijke betrok-
kenheid. Verhoef was onder meer zestien jaar lid van de gemeenteraad voor 
Onafhankelijk Rijswijk.

Bestuursakkoord nieuw college
Gemeentebelangen Rijswijk, ‘D66’, ‘VVD’, ‘SP’ en ‘Groen Links’ onderteken-
den in april een bestuursakkoord dat de basis legde voor het nieuwe college. 
Deze nieuwe coalitie staat de komende jaren voor een grote uitdaging, want extra 
taken binnen het sociaal domein (zorg, jeugd, werk) vragen veel aandacht. Maar 

Naast Gijs Verweij zijn er nog vier gedecoreerden in Rijswijk

Het nieuwe college toont zich dynamisch en gaat stappen zetten
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ook economie, onderwijs, ruimtelijke ordening en duurzaamheid staan hoog op 
de agenda. De bij het akkoord betrokken partijen kiezen voor een respectvolle 
en open bestuursstijl. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en alle 
politieke partijen worden nadrukkelijk uitgenodigd komende jaren mee te doen. 
‘Innovatief’, ‘ondernemend’, ‘sociaal’ en ‘duurzaam’ zijn kernbegrippen voor 
Rijswijk, dat goed wil samenwerken met andere gemeenten in de regio.
In mei werden tijdens een speciale raadsvergadering de nieuwe wethouders 
geïnstalleerd.

Wieleretappe Olympia’s Tour in Rijswijk
De finish van de vierde etappe van de ‘Royal Smilde Olympia’s Tour’ (RSOT) 
vond bij ons plaats. Olympia’s Tour  is een wielerevenement van formaat en 
biedt aan jeugdige wielrenners uit de hele wereld een podium waardoor zij zich 
kunnen ontplooien tot betere wielrenner. Burgemeester Michel Bezuijen stond 
positief tegenover het evenement: ‘De wieleretappe zorgt voor dynamiek in de 
stad en is goed voor de Rijswijkse economie. Met evenementen als Olympia’s 
Tour laat Rijswijk zien wat het te bieden heeft’.

Landgoederenkaart  Zuid-Holland
Cromvliet, Hofrust, Te Werve, De Voordes en voormalig landgoed Ter Nieuburgh 
in het Rijswijkse Bos. Ze behoren tot de Zuid-Hollandse Landgoederenzone. 
Deze zone bevat prachtige buitenplaatsen, eeuwenoude kastelen en landgoede-
ren met koetshuizen, oranjerieën en weelderige parken. Landgoederen vertellen 
het verhaal van de Gouden Eeuw en de Pruikentijd; de tijd, waarin Holland 
het rijkste land van de wereld was. Om een groter publiek met dit mooie erf-
goed kennis te laten maken, maakte de ‘Erfgoedtafel Landgoederenzone’, een 
initiatief van de provincie Zuid-Holland, een speciale ‘Landgoedkaart’ en een 
‘Landgoedpaspoort’ voor kinderen. Ook Rijswijk werkte hieraan mee.

Wethouder Portefeuille

Ronald van der Meij
(Gemeentebelangen Rijswijk) Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Grondzaken

Nicole Dierdorp
(D66) Financiën en Onderwijs

René van Hemert
(VVD) Economie, Sport en Verkeer & Vervoer

Björn Lugthart
(SP) Sociale Zaken en Volksgezondheid

Marloes Borsboom
(GroenLinks) Jeugd en Participatie, Duurzaamheid en Cultuur
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Ambtenaren fietsen 240 km voor goed doel
In mei fietsten medewerkers van de gemeente voor de vierde maal in één dag 
langs de drie ‘Rijswijken’ van Nederland: ‘ReTour Rijswijk’. Met de tocht van 
circa 240 km haalden zij geld op voor onderzoek naar de spierziekte ‘ALS’. Ook 
burgemeester Bezuijen, de wethouders Van Hemert en Borsboom en de raadsle-
den Lammert van Dijk en Marieke Alberts fietsten mee.

Kosten hoofdrioolleiding Jaagpad gedeeld
Tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland bestond 
een verschil van mening over de vraag of -en zo ja tot welk bedrag- het 
Hoogheemraadschap moest bijdragen in de kosten van de renovatie van de 
Jaagpadleiding. Dat is de hoofdrioolleiding die loopt tussen de gemeentegren-
zen van Rijswijk met Delft en Den Haag. De besturen van de gemeenten en 
het Hoogheemraadschap legden deze kwestie voor aan een drietal arbiters. 
Deze arbiters deden op 24 april 2014 uitspraak. Hun conclusie luidde dat het 
Hoogheemraadschap 1,5 miljoen euro moet bijdragen aan de renovatie van de 
Jaagpadleiding. Ook moet het waterschap de helft van de kosten van de arbitrage 
aan Rijswijk vergoeden.

Bijzonder transport woonwagens ‘Molenhof’
In mei vond een bijzonder transport plaats van vier nieuwe woonwagens. 
De wagens maken onderdeel uit van woonwagencentrum Molenhof aan de 
Vrijenbanselaan/Broekmolenweg. Met het transport zette woningcorporatie 
Vidomes een belangrijke stap om een lang gekoesterde wens van de bewoners in 
vervulling te laten gaan: een nieuw centrum, dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wereldkampioen ontvangen op stadhuis
Burgemeester Michel Bezuijen en sportwethouder René van Hemert ontvin-
gen wereldkampioen Tony Jas. De vijftienjarige Tony uit Rijswijk is zesvoudig 
Nederlands titelhouder en één keer Europees titelhouder op ‘muay Thai boxing’. 
De vechtsporter won in Maleisië zijn tweede wereldtitel. Hij won in de finale 
van de Koreaan Gihyeon Park en mag zich nu ook wereldkampioen muay Thai 
boxing in de gewichtsklasse tot 54 kg noemen.

Drie maal Rijswijk voor het goede doel
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Fietsbrug over de Vliet geplaatst 
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Rijn-Schiekanaal werd in mei 
ter hoogte van de haven op zijn plaats gehesen. Een aantal foto’s geeft een 
goed beeld van deze spectaculaire operatie, waarbij het grootste deel van de 
stalen ‘draai-tuibrug’ met een gewicht van 150 ton en een lengte van 40 meter 
met behulp van drie enorme kranen werd geplaatst op het draaipunt. De losse 
onderdelen van de brug waren over het water vanuit Zwartsluis naar Rijswijk 
getransporteerd. De beweegbare brug werd namelijk gebouwd in een fabriek in 
Emmen en in een loods in Zwartsluis. Wethouder René van Hemert verrichtte 
met zijn collega-bestuurder Tom de Bruijn van ‘Stadsgewest Haaglanden’ de 
feestelijke openingshandeling van de ‘Oversteek’, de naam van de brug. 

Weer slechtvalkkuikens geboren
Opnieuw werden er slechtvalken geboren in de toren van het oude gemeentehuis 
aan de Generaal Spoorlaan. Het ouderpaar kreeg vier kuikens. Daarvan bleek er 
eentje niet levensvatbaar. De overige drie kuikens - twee vrouwtjes en een man-
netje - werden geringd, twee weken na de eerste meting. De kuikens kregen een 
ring met identificatienummering en een kleurring met een nummer, waardoor de 

‘De Oversteek’ maakt de oversteek van de Vliet makkelijker
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vogels op afstand zijn te herkennen. Ook werden poten, klauwen, vleugel, veren 
en veerschacht gemeten en werd een rugveertje met een bloeddruppeltje bewaard 
om hun DNA vast te leggen.

Eerste steen nieuwbouw ‘Europees Octrooibureau’ (EPO)
Minister-president Mark Rutte en de president van het Europees Octrooibureau, 
Benoît Battistelli, legden in juni de eerste steen van het nieuwe hoofdge-
bouw van het EPO in de Plaspoelpolder. Het nieuwe gebouw zal een markant 
architectuur(bouw)project,  een belangrijk herkenningspunt en een mooie entree 
van de gemeente worden. Rijswijk is er dan ook erg trots om dit project te kun-
nen faciliteren. De minister-president en de EPO-president plaatsten de eerste 
steen samen met burgemeester Michel Bezuijen, EPO-vicepresident en locatie-
manager Guillaume Minnoye, voorzitter van de raad van bestuur ‘New Main 
BV’, Ton Vaags, en de architecten Jean Nouvel en Diederik Dam. 

Rijswijk trekt aanbesteding Haagweg in
Het college trok de aanbesteding in van de projecten ‘Verbetering Leefbaarheid 
Haagweg’ (Haagweg), ‘Verbreding Tramlijn 15’ (tram) en ‘Verhoging Hoorn-
brug’ (Hoornbrug). Dit besluit volgde op het vonnis van de rechtbank van 23 
mei 2014. De rechter oordeelde dat de door de gemeente geselecteerde par-
tij zich ongeldig had ingeschreven. Daarom mocht zij deze partij de opdracht 
voor de werkzaamheden niet geven. Daarnaast wenste Rijswijk niet langer over 
te gaan tot gunning van de aanbestede opdracht in zijn huidige vorm en onder 
zijn huidige voorwaarden. De gemeente verwacht dat voortzetting van de aan-
besteding leidt tot meer juridische procedures, waardoor extra vertraging op zal 
treden. Hierdoor is het niet meer mogelijk het werk binnen de gestelde planning 
te realiseren.

Afscheid Dick Jense, Jos Bolte en Wim Mateman
In juni namen Dick Jense, Jos Bolte en Wim Mateman officieel afscheid als 
wethouders van Rijswijk. De afscheidsreceptie vond plaats in de Rijswijkse 
Schouwburg.
Jense trad in 1994 aan als wethouder van Rijswijk. Hij bleef dat tot 2002 en na 
2006 werd hij opnieuw tot wethouder benoemd. Tot zijn portefeuille behoor-
den onder meer ‘Stadsbeheer’, ‘Verkeer en Vervoer’ en ‘Sport’. Bolte begon 
in 2002. Zijn portefeuille bestond onder meer uit ‘Sociale Zaken’, ‘Welzijn’, 
‘Onderwijs’ en ‘Zorg’. Mateman was vanaf 2003 onder meer verantwoordelijk 
voor ‘Financiën’, ‘Grondzaken’ en ‘Sociale Werkvoorziening’. De voormalig 
wethouders blijven verbonden aan de lokale politiek. Jense als fractievoorzitter 
van Onafhankelijk Rijswijk, Bolte als raadslid voor de ‘PvdA’ en Mateman als 
fractievoorzitter van het ‘CDA’.

Vier awards ‘Stedenbanden en Milleniumdoelen’
Samen met de ‘Stichting Stedenband Rijswijk’ won Rijswijk vier awards voor 
de samenwerking met zusterstad Condega in Nicaragua. De eerste award was 
voor de samenwerking met het onderwijs. De tweede voor de lokale en sociale 
media in de campagne. De derde voor de economische projecten en de vierde 
voor ‘Beste campagne Stedenbanden en Millenniumdoelen in Nederland’. De 
prijzen werden uitgereikt op het ‘Kennisfestival’ van het ‘Landelijk Beraad 
Stedenbanden Nederland-Nicaragua’.
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Begin aanleg ‘Harbour Village’
Nog voor de bouwvak startte de eerste fase van de bouw van Harbour Village, 
een project van ‘Heembouw Ontwikkeling’ met vijftien kleinschalige bedrijfs-
ruimten. Ondernemers verzekerden zich van een bedrijfsruimte die begin 2015 
beschikbaar zal komen op één van de mooiste en leukste bedrijfslocaties in de 
Haagse regio. Direct aan het vaarwater van de Rijswijkse haven en grenzend aan 
het oude centrum van Rijswijk. In oktober begon de verkoop van de tweede fase 
met twaalf bedrijfsruimten, ook aan het water.

Moestuin ‘De Driesprong‘ in Te Werve geopend
Tijdens een zonovergoten feestje voor actieve bewoners in Te Werve werd in 
juli de moestuin in het later dit jaar op te knappen park De Driesprong geopend. 
Wethouder Marloes Borsboom (onder andere wijkontwikkeling) was naar Te 
Werve gekomen om de openingshandeling te verrichten. Het feestje was een ini-
tiatief van ‘Stichting Welzijn Rijswijk’ en gemeente.

Geld voor veranderingen ‘sociaal domein’
Rijswijk sloot het jaar 2013 financieel af. De financiële positie was weliswaar 
licht verslechterd, maar tegelijk werd de algemene reserve versterkt. Daarnaast 
werd 870.000 euro gereserveerd voor de bekostiging van de veranderingen in het 
sociaal domein, zoals ‘Jeugdzorg’ en voormalige ‘AWBZ’.

Geslaagd ‘Strandwalfestival’
In september liet Rijswijk weer zien wat zij allemaal in huis heeft op cultureel, 
sportief en muzikaal gebied. De vele activiteiten en optredens maakten de zesde 
editie van het Strandwalfestival een feest voor groot en klein. Het College van 

Artist impression van de Harbour Village
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B&W en de gemeenteraad deden actief mee tijdens het Strandwalfestival. Naast 
het vaste programma van het College introduceerde de gemeente twee nieu-
we activiteiten: ‘Spot het raadslid/collegelid’ en ‘college-/raadsleden achter de 
kraampjes’. Kinderen konden leuke prijzen winnen door college- en raadsleden 
te ‘spotten’! Het gemeentebestuur bedankte alle vrijwilligers, verenigingen, instel-
lingen, bedrijven, artiesten, hulpdiensten en bezoekers voor hun bijdrage aan het 
druk bezochte festival.

Brug naar ‘villapark Eikelenburgh’
In 2014 begon de gemeente met de bouw van een brug over het water langs de 
Mgr. Bekkerslaan naar villapark Eikelenburgh. De brug is onderdeel van de ver-
bindingsweg naar dit nieuwe woongebied aan de rand van Steenvoorde-Zuid. De 
oplevering is naar verwachting in december.

Eerste ‘Beursvloer’
In september vond de eerste Beursvloer Rijswijk plaats. De Beursvloer is 
een netwerkevenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties el-
kaar ontmoeten in een informele en dynamische sfeer. Vraag en aanbod uit het 
bedrijfsleven werden gematcht met die van allerlei soorten lokale stichtingen, ver-
enigingen, goede doelen- en/of vrijwilligersorganisaties.

Eerste paal vijfde fase ‘De Tuinen van Sion’
In september sloeg wethouder Ronald van der Meij de eerste paal voor de bouw 
van de vijfde fase van De Tuinen van Sion in RijswijkBuiten. Deze fase bestaat 
uit 35 duurzame woningen. De toekomstige bewoners lieten ieder een persoon-
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lijke boodschap achter op de heipaal. In januari van 2014 gaven de bewoners van 
de derde fase, samen met wethouder René van Hemert, al op dezelfde wijze het 
feestelijke startsein voor de bouw van 29 duurzame woningen.  

‘Wi-Fi In de Bogaard’ gelanceerd
Wethouder René van Hemert lanceerde in september het openbare Wi-Fi-netwerk 
in winkelcentrum In de Bogaard. Samen met het aanwezige publiek werd dit 
feestelijke moment gevierd door het oplaten van vele gekleurde ballonnen.

Meerjarenbegroting en collegeprogramma
Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders slaagde er in oktober in 
een sluitende meerjarenbegroting 2015 – 2018 vast te stellen. Het College inves-
teert in de toekomst en blijft ook alert als het gaat om complexe operaties, zoals 
de decentralisaties binnen het sociaal domein en RijswijkBuiten. Alle ambities 
voor de komende collegeperiode zijn vertaald naar een collegewerkprogramma 
(Titel: ‘En garde!’). Dat is de uitwerking van het coalitieakkoord. Dit is geen 
dichtgetimmerde blauwdruk, maar biedt ruimte voor inbreng vanuit de samen-
leving en politieke partijen. Dat past bij de open bestuursstijl, aldus het College. 
Een voorbeeld is de ‘Stadsvisie’, waarin het college, samen met de inwoners, het 
toekomstbeeld van Rijswijk gaat vaststellen. Om met inwoners en de wijken in 
gesprek te komen, krijgen de wethouders ook een actievere rol als wijkwethou-
der. Bestuurders zijn hierdoor zichtbaar en aanspreekbaar.

Van Vredenburchweg deels ‘fietsstraat’
De gemeente begon in oktober met de herinrichting tot fietsstraat van de Van 
Vredenburchweg tussen de Prinses Beatrixlaan en de Schaapweg. Een fietsstraat 
is een weg die ingericht is als fietsroute, maar waarop auto’s zijn toegestaan. De 
werkzaamheden zullen tot eind december duren.

Indrukwekkende herdenking fusillade ‘t Haantje
Onder grote belangstelling werd in oktober de fusillade herdacht van tien mensen 
op 7 oktober 1944 nabij de spoorwegovergang aan ’t Haantje. Dit was een vergel-
ding voor een sabotageactie op de spoorbaan door het verzet. De tien slachtoffers 
waren Haagse verzetsmensen die een week voor de fatale datum waren gearres-
teerd. Zij hadden niets te maken met de sabotage. Enkele omwonenden moesten 
verplicht toekijken. Dit had een enorme impact op de bevolking van Rijswijk.

Publiekscampagne rond jeugd, zorg en werk
In 2015 verandert er veel. Gemeenten krijgen meer taken op het gebied van 
jeugd, zorg en werk, terwijl  minder geld beschikbaar is. Dit vraagt veel van 
gemeente en samenleving. Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties moeten met de gemeente de schouders eronder zetten, zo is 
de bedoeling. Door waar mogelijk meer zelf op te lossen. Maar ook door meer 
voor een ander te betekenen. ‘Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen 
die zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft’, aldus de gemeente.

Romeins grafveld ontdekt
Aan de Sir Winston Churchilllaan hebben archeologen van de gemeente Rijswijk 
een klein grafveld uit de Romeinse tijd ontdekt. De graven dateren uit de tweede 
eeuw na Christus. Er zijn verschillende graven ontdekt, waaronder minimaal vijf 
crematiegraven.
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Akkoord inkoop jeugdhulp Haaglanden
De tien gemeenten in de regio Haaglanden bereikten een akkoord met de zorg-
aanbieders over de inkoop van de jeugdhulp voor 2015. In november kwamen de 
partijen bij elkaar om de samenwerking rond de inkoop te bevestigen. Alle kinde-
ren die nu zorg krijgen, ontvangen die volgend jaar ook. 

Zorgcontracten Rijswijk, Delft, Westland en Midden-Delfland
Om de zorg en ondersteuning na 1 januari 2015 voor inwoners van achttien jaar 
en ouder goed te regelen, hebben Delft, Westland, Rijswijk en Midden-Delfland 
afspraken gemaakt met de aanbieders van zorg in deze regio. Op 30 oktober on-
dertekenden zij de officiële contracten.

Steun voor Bedrijveninvesteringszone Oud-Rijswijk
De gemeente heeft een zogeheten ‘draagvlakmeting’ uitgevoerd. Die is een 
voorwaarde voor de nieuwe ‘Verordening op de heffing en invordering van een 
BIZ-bijdrage’ en de subsidie voor het ‘BI-zone Oud-Rijswijk 2015-2019’. In 
Oud-Rijswijk is voldoende steun voor voortzetting van de BIZ. De genoemde 
Verordening treedt per 1 januari 2015 in werking. Een BIZ regelt dat onderne-
mers en eigenaren investeren in activiteiten in het winkelcentrum. 

Proef buurtpreventie in twee wijken
Een belangrijke taak van de burgemeester is de veiligheid en het bijdragen aan 
een veiliger gevoel. De komende periode geeft de gemeente samen met de vei-
ligheidspartners (politie, brandweer, zorg, et cetera) daar verder invulling aan. 
De focus ligt op specifieke thema’s, zoals bevorderen burgerparticipatie en het 
terugdringen van woninginbraak en fietsendiefstal. Als onderdeel van burgerpar-
ticipatie in veiligheid wordt, zowel in Te Werve als in Oud-Rijswijk, een pilot 
‘buurtpreventie’ opgezet. Deze wijken zijn door de gemeente aangewezen, nadat 
daar bijna een gelijk aantal bewoners zich voor de proef had aangemeld. 

Metropoolcongres markeert start ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ 
(MRDH)
Burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jozias van Aartsen (Den Haag) 
gaven in november met een letterlijke klap het startsein voor de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, per 1 januari 2015. Zij deden dit tijdens het vierde 
Metropoolcongres dat werd gehouden in ‘Museum Prinsenhof’ in Delft. De 
MRDH betekent een nieuwe samenwerking tussen 24 gemeenten op het gebied 
van verkeer en vervoer en het economisch vestigingsklimaat.

Veertien nieuwe oplaadpunten elektrische auto’s 
Bij acht openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s kon de ‘e-rijder’ sinds 
begin 2014 terecht. Er bleek meer behoefte aan oplaadlocaties in de wijken te be-
staan. Doordat het Stadsgewest Haaglanden subsidie voor laadpalen beschikbaar 
stelde, was het mogelijk in november veertien nieuwe openbare oplaadpunten te 
installeren.

Opening speelplek Mauritslaan
Wethouder Marloes Borsboom opende zaterdag 1 november met kinderen en vol-
wassenen uit de buurt de vernieuwde speelplek aan de Mauritslaan.
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Klaar voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo)
In november werd de Wmo-verordening  door de gemeenteraad vastgesteld. 
Rijswijk is hiermee klaar voor het uitvoeren van de nieuwe Wet maatschappelij-
ke ondersteuning. De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning 
kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psy-
chische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. 
Gemeenten voeren de Wmo uit en bepalen zelf op welke manier.

Verbetering tramlijn 17 
In december gaven de wethouders René van Hemert en Ronald van der Meij het 
startsein voor een grootschalig project ter verbetering van tramlijn 17 in Rijswijk. 
Er komen ruimere en modernere trams, comfortabele haltes en betere reisinfor-
matie, zodat reizen in en rond Rijswijk nog prettiger wordt. Het project is naar 
verwachting eind 2015 afgerond.

Onderzoek naar ‘Huis van de Stad’
In december vroeg het college van B&W enkele bouwkundige bureaus een of-
ferte in te dienen voor het doen van een gedetailleerd bouwkundig onderzoek 
naar het voormalig gemeentehuis aan de Generaal Spoorlaan. Zoals vermeld in 
het collegewerkprogramma, richt het college zich op een huis voor en van de 
gemeente. Uitgangspunt blijft dat het niet lastenverhogend mag werken voor in-
woners, bedrijven of instellingen.

Rijk draagt ‘De Naald’ over
Het Rijk heeft besloten om 31 rijksmonumenten, waaronder de Rijswijkse 
Naald, in eigendom over te dragen aan de ‘Nationale Monumentenorganisatie’ 
(NMo). De gedenknaald in het Rijswijkse Bos is een obelisk ter herinnering aan 
de ‘Vrede van Rijswijk’ (1697). Zij bevindt zich op de plaats waar vroeger het 
stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch heeft gestaan. In dit gebouw vond de 
ondertekening van het vredesverdrag plaats.

Monumentenprijs voor ‘Historische Vereniging Rijswijk’ (HVR)
In december vond de uitreiking plaats van de nieuwsbrief Monumentenzorg en 
Archeologie gemeente Rijswijk met actualiteiten op het gebied van cultureel 
erfgoed. Zo komt de restauratie van de torenspits van de Oude Kerk aan bod, 
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evenals de restauratie van de kilometerpalen langs de Vliet en een muntenschen-
king. Wethouder Marloes Borsboom reikte het eerste exemplaar uit aan Hans van 
Rossum, voorzitter Historische Vereniging Rijswijk. 
Gelijktijdig werd de jaarlijkse ‘Rijswijkse Monumentenprijs’ uitgereikt. Dit 
jaar was de prijs toegekend aan de Historische Vereniging Rijswijk. Op de eerst 
plaats voor het initiatief voor het herstel van het tegeltableau van het voormalige 
postkantoor aan Herenstraat 40-44. De HVR had verschillende partijen bij elkaar 
gebracht om dit tableau te herstellen. Deze samenwerking diende als voorbeeld 
hoe dergelijke projecten kunnen worden opgepakt. Daarnaast werd de HVR ge-
prezen, vanwege de inzet voor het ‘Rijswijks Cultureel Erfgoed’ en de manier, 
waarop zij via publieksactiviteiten belangstelling voor ons verleden vergroten. 

Nieuwe fase  ‘Villapark Eikelenburgh’
‘Vandaag is een feestelijke dag. Voor u als kopers, voor ‘AM’ als ontwikkelaar 
en voor Rijswijk als stad’, aldus wethouder Ronald van der Meij bij het begin 
van de bouw van 21 nieuwe woningen in Villapark Eikelenburgh. Gebieds- en 
vastgoedontwikkelaar AM gaf daarvoor het startsein in december 2014. De 
uitbreiding is het vervolg op het plan, waarin eerder 31 woningen werden gerea-
liseerd. De oplevering van de woningen is naar verwachting begin 2016.

Oud-Rijswijk in teken Dickens
In december was een ‘Dickens Late Night Kerstshop-avond’ in Oud-Rijswijk. 
Ook het gedeeltelijk aanwezige College van B&W was geheel in stijl gekleed. 
Charles Dickens (1812-1870) is een beroemde Britse romanschrijver en bekend 
van boeken als  A Christmas Carol en Oliver Twist.

(Foto’s o. a.:  Tino van Dam, Najib Nafid, Erwin Dijkgraaf, Francis Lukombo en Gemeente Rijswijk)
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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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Archeologische kroniek van Rijswijk 

over 2014
Hans Koot

Inleiding

Ook in 2014 vond binnen Rijswijk op verschillende locaties archeo-
logisch onderzoek plaats. Dit gebeurde zowel binnenskamers als 
buiten in het veld. In deze kroniek wordt een overzicht gegeven 

van de werkzaamheden in het veld. Een van de belangrijkste ontdekkin-
gen was de vondst van maar liefst twee kleine grafvelden uit de Romeinse 
tijd. Begravingen uit die periode zijn in de Haagse regio tot op heden 
maar zelden gevonden. Voor zover in deze kroniek niet anders vermeld, 
zijn de werkzaamheden uitgevoerd door de archeologen van het bureau 
‘Monumentenzorg en Archeologie’ bij de sectie ‘Ruimtelijk en Economische 
Ontwikkeling’ van de afdeling ‘Stad en Samenleving’ van de Gemeente 
Rijswijk. Uiteraard werkten ook dit jaar weer vrijwilligers mee, onder wie 
leden van de Archeologische Werkgroep Rijswijk.

Sir Winston Churchilllaan. Onderzoek van een crematiegraf.
Bronvermelding van alle foto’s: Gemeente Rijswijk/Archeologie
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Sir Winston Churchilllaan

Aan de Sir Winston Churchilllaan in het westelijk deel van Rijswijk is in de zo-
mer van 2014 een klein grafveld uit de Romeinse tijd, uit de tweede en/of derde 
eeuw na Christus ontdekt. Het gaat om minimaal vijf crematiegraven. Ook is er 
een kind van tussen 9½ en 16½ jaar gevonden, dat op de rug in gestrekte houding 
begraven is (determinatie B. Berk). Op beide sleutelbenen werd een fibula (man-
telspeld) aangetroffen. Andere grafgiften werden in dit graf niet gevonden.
De gecremeerde resten waren in kuilen begraven, sommige vergezeld door mee-
verbrande grafgiften: voedselresten en eet- en drinkgerei als borden, bekers en 
kruiken waarvan de archeologen scherven terugvonden. Sommige scherven 
waren niet verbrand, deze zijn pas na de verbranding van het lichaam met de 
crematieresten begraven. Andere vondsten zijn enkele benen haarnaalden voor de 
haardracht uit die tijd. Het onderzoek van de crematieresten is nog niet afgerond, 
waardoor er nog onzekerheid is over het totaal aantal bijgezette individuen.

Door archeologisch onderzoek wordt nu steeds duidelijker dat de huidige 
Middelbroekweg (Westland), het Oosteinde (Wateringseveld) en de Sir Winston 
Churchilllaan (Rijswijk) hetzelfde tracé hebben als een hoofdweg uit de 
Romeinse tijd. In de Romeinse tijd was het gebruikelijk grafplaatsen langs de 
wegen in te richten. Begraven binnen de steden was verboden. De vondst van het 
grafveld in Rijswijk is het derde dat langs deze Romeinse weg is gevonden. Er 
zijn ook woonplaatsen en resten van de weg zelf ontdekt, zodat geleidelijk aan 
een steeds beter beeld ontstaat van het tracé van deze weg en de inrichting van 
het landschap langs de weg.

Sir Winston Churchilllaan. Monstername voor DNA-onderzoek van het skelet
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Sir Winston Churchilllaan-Burgemeester Elsenlaan

In 2005 deden de Rijswijkse archeologen een bijzondere vondst. Bij beschoei-
ingswerkzaamheden van een sloot vonden zij een groot deel van een mijlpaal uit 
de Romeinse tijd. De Romeinen plaatsten mijlpalen langs de hoofdwegen om de 
afstand aan te geven tot de dichtstbij gelegen stad. De afstand en de naam van de 
stad was aangebracht met verf of ingebeiteld. De tekst vermeldde ook de naam 
van de regerende keizer, waardoor de palen goed dateerbaar zijn.
Het gevonden deel is de bovenste helft van een zandstenen mijlpaal. De inge-
beitelde tekst verwijst naar keizer Caracalla en vermeldt zijn titels, waardoor het 
moment van plaatsing kon worden vastgesteld: 212-213 na Chr.
Er werd een kleine opgraving in Rijswijk uitgevoerd om meer gegevens te 
verzamelen over de plek waar in 2005 de mijlpaal was gevonden (Dorenbos, 
Holthausen en Koot 2009). Uit dit onderzoek bleek op deze plek een Romeinse 
weg te hebben gelegen, met aan de noordzijde een sloot en aan de zuidzijde een 
brede watergang van minimaal vier meter breed. Mogelijk behoorde deze water-
gang tot het Kanaal van Corbulo. Deze veldheer liet zijn troepen in 41 na Chr. 
een kanaal graven tussen de Oude Rijn en de Maasmonding, waarbij zoveel mo-
gelijk natuurlijke waterlopen werden gevolgd. Voor meer informatie volstaat een 
verwijzing naar de archeologische kroniek over 2005 en 2006 in het jaarboek van 
2007 (Koot 2007).
Met de vondst van de weg en de watergang op het kruispunt Sir Winston 
Churchilllaan/Huis te Landelaan was nog niet duidelijk hoe het verdere verloop 
van het tracé was. Daarom volgden in 2006 verschillende waarnemingen (proef-
sleufjes, booronderzoek) en in 2013 in de groenstrook tussen het kruispunt en de 
Burgemeester Elsenlaan. Daaruit werd duidelijk dat de watergang min of meer 
parallel aan de Sir Winston Churchilllaan lag.
In 2014 deed zich de mogelijkheid voor een aanvullend onderzoek uit te voeren 
dankzij de medewerking van de afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Rijswijk. 
Op de hoek van de Sir Winston Churchilllaan en de Burgemeester Elsenlaan 
werd in een ongeveer 9 meter lange sleuf opnieuw de watergang aangetroffen.
De natuurlijke bodemopbouw bestaat uit lagen klei en zand die behoren tot het 
Laagpakket van Walcheren. Hierin was een minimaal vijf meter brede en zeker 
twee meter diepe ingraving zichtbaar, gevuld met klei, zandlagen, hout- en schel-
presten. Ook werd een fragment gevonden van een gladwandige witte kruik uit 
de Romeinse tijd. De zijkant van de watergang had een vrij rechte wand die iets 
schuin naar buiten stond. De onderzijde kon niet worden bereikt, zodat de diepte 
onbekend is. Ook werden geen houten palen (beschoeiing) waargenomen. De an-
dere zijkant bevindt zich onder de Sir Winston Churchilllaan zodat de breedte 
evenmin kon worden bepaald.
In de laagvulling van de watergang is ook een ingraving zichtbaar. Deze wijst 
erop, dat in een later tijd de watergang opnieuw is uitgegraven, of dat op dezelfde 
plaats een greppel is aangebracht. Ook van deze waterloop kon de breedte niet 
worden bepaald, maar ze is minimaal drie meter breed.
Bij de aanleg van de sleuf werden in en buiten de vulling enkele potscherven 
aangetroffen van geïmporteerd Romeinse aardewerk. Geen van alle zijn bruik-
baar voor een scherpere datering dan uit de eerste tot derde eeuw na Chr.

Op basis van de vondsten is binnen Rijswijk het tracé van de watergang over een 
lengte van ruim 800 meter vastgesteld. Opvallend is dat de huidige Sir Winston 
Churchilllaan en de watergang parallel liggen. Dat bevestigt het beeld dat in het 
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eerste deel van dit artikel is geschetst: deze vormt een hoofdweg richting het 
Westland, waarvan de ouderdom teruggaat tot in de Middeleeuwen. Mogelijk 
is zelfs de Romeinse infrastructuur in gebruik gebleven of anders zichtbaar ge-
bleven in het landschap. Ze is met een kleine verschuiving tot op heden blijven 
voortbestaan.

Klipperstraat

Ingeklemd tussen de Burgemeester Elsenlaan en de begraafplaatsplaats Oud 
Rijswijk ligt ten zuiden van de Sir Winston Churchilllaan het Havenkwartier. 
Deze kleine woonwijk is gebouwd in de periode 1950-1955. Tijdens het bouwrijp 
maken van de grond werden enkele vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen. 
De plaats ervan behoort tot de oudste geregistreerde archeologische vindplaat-
sen van Rijswijk. De vinder L.J. van Dijk, destijds voorzitter van het Museum 
Rijswijk, had er potscherven uit de Romeinse tijd gevonden en vlakbij de vind-
plaats een gat gegraven waarbij opnieuw aardewerk te voorschijn kwam. Hij liet 
een landmeter de locatie inmeten en stuurde een deel van het aardewerk naar de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek voor determinatie. Het 
aardewerk dateert van de tweede of derde eeuw na Chr.
Het Havenkwartier ligt aan de Sir Winston Churchilllaan en daarmee in de zone 
waar de Romeinse weg en het kanaal van Corbulo worden verwacht. Zie elders 
in dit jaarverslag. Daarom volgen de archeologen aandachtig elk grondwerk dat 
in deze zone plaatsvindt. Plannen voor het aanbrengen van enkele ondergrond-
se vuilcontainers in het Havenkwartier waren aanleiding voor het uitvoeren van 
een veldonderzoek in opdracht van de afdeling Stadsbeheer van de Gemeente 
Rijswijk. Zo wordt voorkomen dat archeologische gegevens zonder te documen-
teren verloren zouden gaan. Daarnaast zou onderzoek de kans bieden om na te 
gaan of de vindplaats zich tot onder de Klipperstraat zou uitstrekken. 
Op twee geselecteerde locaties aan de Klipperstraat werden proefsleuven gegra-

Sir Winston Churchilllaan. In het profiel van de sleuf is de zijkant van de oudste fase met pijl 1 
en de zijkant van de jongste fase met pijl 2 aangegeven
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ven. In beide gevallen bleken de onderzoekslocaties voorafgaand aan de bouw 
fors te zijn opgehoogd. Onder het ophogingspakket werd de oorspronkelijke 
kleilaag bereikt. Hierin bevonden zich echter geen aanwijzingen voor een woon-
plaats. Het lijkt erop, dat de vindplaats zich niet heeft uitgestrekt tot onder de 
huidige Klipperstraat.

Herenstraat

Voor het aanbrengen van sfeerverlichting rondom de Oude Kerk werden aan de 
zijde van de Herenstraat rondom het gebouw verlichtingselementen en elektri-
citeitskabels ingegraven. Het grondwerk beperkte zich tot enkele ongeveer 50 
tot 60 centimeter brede sleufjes van enkele decimeters diep voor de kabels en 
de verlichtingselementen. Tot aan het begin van de negentiende eeuw was het 
terrein tussen de kerk en de Herenstraat in gebruik als begraafplaats. Daardoor 
kwamen onvermijdelijk enkele menselijke botten uit de achttiende of negentien-
de eeuw tevoorschijn, die overigens niet meer in verband lagen. Deze zijn op het 
terrein weer herbegraven. 
Een geheel onverwachte vondst werd aan de westzijde van het portaal gedaan. 
In één van de sleufjes werd een gemetselde koepel gevonden. De sleuf was zo 
smal dat de koepel maar voor een deel zichtbaar was. Daardoor was documen-
tatie maar zeer ten dele mogelijk. De koepel lijkt een ronde put af te dekken met 
een geschatte diameter van 120 tot 130 centimeter. Op grond van de gebruikte 
licht oranje-gelige gekleurde bakstenen (formaat: lengte onbekend, breedte 13 
cm, hoogte 4 cm) is de ouderdom zestiende tot achttiende eeuw.
De functie van de put is onbekend. Het gebruik als drinkwaterput lijkt niet voor 
de hand te liggen aangezien het terrein intensief als begraafplaats werd gebruikt. 
Mogelijk diende het als opvangput voor het dakwater. In dat verband is de vondst 
van een gemetselde put in 2004 tegen de westgevel van de kerk het vermelden 
waard. Ook deze strook in de Kerkstraat was tot in de negentiende eeuw in ge-
bruik als begraafplaats. Mogelijk bevinden zich rondom het kerkgebouw enkele 
putten om het regenwater van het dak te verzamelen en te laten bezinken.

RijswijkBuiten

Een van de langlopende projecten is RijswijkBuiten. In eerdere archeologische 
kronieken werd hierover al vaker bericht. Het onderzoek vindt plaats in opdracht 
van het Programmabureau RijswijkBuiten van de Gemeente Rijswijk. Dit jaar 
richtte het onderzoek zich vooral op twee terreinen in het deelgebied Sion en op 
het westelijk deel van deelgebied ’t Haantje. Vooral het laatst genoemde gebied 
geldt als een witte plek op de archeologische kaart van Rijswijk. Er vond eerder 
nauwelijks archeologisch onderzoek plaats, zodat we zeer weinig weten van de 
oudste geschiedenis van ’t Haantje.
In het westelijk deel van ’t Haantje vond een proefsleuvenonderzoek plaats 
waarbij greppels uit de Romeinse tijd werden aangetroffen. Deze verdeelden het 
landschap in grote percelen voor de landbouw. Ze behoren tot een min of meer 
noord-zuid georiënteerd verkavelingssysteem, dat zich over een groot gebied uit-
strekt, van Rijswijk tot diep in Midden-Delfland. Rond de Beatrixlaan zit er een 
knik in het verkavelingssysteem. In ’t Haantje heeft het daardoor een zuidwest-
noordoost oriëntatie, zoals dit jaar door het onderzoek kon worden vastgesteld. 
Beide systemen sluiten op elkaar aan, zodat deze gelijktijdig in gebruik moeten 
zijn geweest. Opvallend is dat in ’t Haantje één noord-zuid gerichte greppel het 
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zuidwest-noordoost georiënteerd systeem lijkt te kruisen. Hiervoor is nog geen 
verklaring gevonden.
Bij het Jan Rodenburgpad kwam tijdens het proefsleuvenonderzoek een con-
centratie paalsporen en greppels aan het daglicht. Door de aanleg van een grote 
ontsluitingsweg was behoud van deze vindplaats niet mogelijk en er werd be-
sloten een opgraving uit te voeren. De meeste gevonden paalsporen maken deel 
uit van twee, parallel gelegen rijen. De rijen waren over een lengte van zo’n 35 
meter te volgen en liggen ongeveer zes meter uit elkaar. Er werden geen dateer-
bare potscherven gevonden, zodat de ouderdom moeilijk is vast te stellen. Tot 
de vondsten behoren enkele stukken natuursteen en bot. Mogelijk biedt een 
C14-analyse van het bot nog een mogelijkheid tot datering. De palenrijen liggen 
parallel aan het (post)middeleeuwse verkavelingssysteem, waardoor een datering 
uit die periode aannemelijk is. 

Uit archeologisch onderzoek in ’t Haantje kan mogelijk worden bevestigd dat 
daar ooit bodemlagen zijn afgegraven voor de winning van klei. De natuurlijke 
lagen liggen zeer dicht ten opzichte van het maaiveld (de bouwvoor is niet dikker 
dan enkele decimeters) en in de gevonden grondsporen (greppels, paalsporen) 
wordt niet of nauwelijks vondstmateriaal als potscherven gevonden. Door de 
kleiwinning zijn dan ook veel archeologische resten verdwenen.
In het deelgebied Sion werden proefsleuven gegraven op enkele percelen die 
eerder nog niet beschikbaar waren. Op enkele plaatsen kon het eerder verkregen 
beeld van het Romeinse verkavelingssysteem worden aangevuld. Het belang-
rijkste onderzoek vond plaats op twee locaties, aan de Van Rijnweg en aan de 
Sionsweg.
Op de eerste vindplaats had in voorgaande jaren een opgraving plaatsgevon-
den op een perceel waar de Nuwehof heeft gestaan, de uithof van de Abdij van 
Egmond. Dit was een boerderij die tot het klooster behoorde en waar landbouw 
door de kloosterlingen en leken zelf werd bedreven. De boerderij lag op zo’n 
grote afstand van het klooster dat de kloosterlingen op de boerderij verbleven. 
Het werd als een dependance gebruikt. Van de Nuwehof zijn weinig schriftelijke 
bronnen zodat er weinig van bekend is. Het was zeker in bedrijf in de veertiende 
en vijftiende eeuw. Het complex bestond uit verschillende gebouwen waaronder 
een abtswoning. Vanaf de zestiende eeuw staat er alleen nog een boerderij, waar-
van de huidige Kitswoning een verre opvolger is.
Een deel van het perceel kon niet behouden blijven vanwege de aanleg van een 
weg. In het opgegraven stuk werden weinig archeologische sporen gevonden die 
verband kunnen houden met de uithof. Het belangrijkste spoor was een gracht 
van ruim vijf meter breed (Koot 2012). Het terrein bleek al veel eerder dan de 
veertiende eeuw te worden bewoond. De nu gevonden greppels en het bewo-
ningsafval tonen aan, dat er in de twaalfde eeuw al een boerderij stond.

In 2014 was toch nieuw onderzoek nodig vanwege de bouw van woningen. De 
westelijke randzone van de locatie moest daarom opgegraven. De gevonden 
resten bestonden uit verschillende greppels die het (post)middeleeuwse erf om-
sloten. De greppels dateren van verschillende perioden. Dit duidt op wijzigingen 
in de omvang van het erf. De bewoning zal niet direct naast deze sloten plaats 
hebben gevonden, aangezien nauwelijks afval werd gevonden. Wel werd in een 
van de sloten een visfuik met scherm gevonden. De fuik dateert van de tweede 
helft van de zeventiende eeuw en is geborgen om te conserveren.
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RijswijkBuiten. De fuik met omliggend houtwerk wordt vrijgelegd
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Op de andere locatie, aan de Sionsweg, waren bij een eerder proefsleuven-
onderzoek greppels uit de Romeinse tijd gevonden. Eén van de greppels was 
rondgebogen en was mogelijk een kringgreppel. Dergelijke greppels kunnen 
behoren tot een grafstructuur of ter bescherming van een graanopslag of hooi-
mijt (hooiberg tegen ongedierte). Tijdens de opgraving kon worden vastgesteld 
dat het daadwerkelijk om een kringgreppel ging. De ongeveer 170 cm brede 
greppel had een binnendiameter van ruim 13 m. In de greppel waren twee onder-
brekingen, één aan de zuidzijde en één aan de noordoostzijde. Binnen de kring 
was een bodemlaag aanwezig, waarin potscherven, (verbrand) bot en houtskool 
uit de Romeinse tijd werden gevonden. De aardewerkscherven bestaan uit ge-
importeerd aardewerk, overwegend van borden en kruiken. Binnen de greppel 
werd een rechthoekig spoor gevonden (45 bij 85 cm), gevuld met houtskool, wat 
scherven en stukjes verbrand bot. Enkele kleine spijkers in de rand duiden er op, 
dat het spoor de resten van een kistje was. Deze was gevuld met uit een brandsta-
pel verzamelde resten. Het was niet in het centrum van de kringgreppel bijgezet 
en ingegraven, maar op 1/3 van de straal. Het verbrande bot is nog niet geana-
lyseerd, zodat niet zeker is of er menselijk materiaal aanwezig is. Wel is in een 
monster dierlijk bot waargenomen. 
De voorlopige interpretatie van de kringgreppel is, dat deze behoort tot een 
grafstructuur. Analyse van het verbrande bot zal hierover uitsluitsel moeten ge-
ven. Buiten de kringgreppel werden twee kleine en dicht naast elkaar gelegen 
kuilen gevonden (van oorsprong één kuil?) met verbrand bot. Dit is mense-
lijk, zodat deze kuil(en) als graf (graven) zijn te interpreteren. Deze vindplaats 
ligt op 250 meter ten oosten van een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd 
in de Harnaschpolder (Midden-Delfland). De westelijke begrenzing van dit 
nederzettingsterrein is nog niet vastgesteld. De afstand van nederzetting tot 
grafveld bedraagt minder dan 250 meter. Mogelijk hoorde het grafveld bij deze 
nederzetting.

RijswijkBuiten. De kringgreppel
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Hetzelfde terrein maakte in de zeventiende en achttiende eeuw deel uit van de 
tuin van de buitenplaats Sion. Het graafwerk in deze tuin (plantgaten, greppels, 
rijen palen) had een groot deel van de oudere bewoningssporen verstoord. In de 
noordwestelijke hoek van het terrein was al bij het proefsleuvenonderzoek een 
fundering waargenomen. De gebruikte bakstenen wezen op een datering van de 
zestiende eeuw of jonger. Tijdens de opgraving van de kringgreppel werd ook het 
muurwerk nader onderzocht. Bij de aanleg van de opgravingsput bleek al spoe-
dig dat het niet om de resten van een kleine schuur ging. Er werden verschillende 
muren en uitbraaksleuven aangetroffen die behoren tot een L-vormige structuur, 
bestaande uit minstens twee bouwblokken. Door de stevige ondergrond was diep 
funderen niet nodig. Op veel plaatsen was het muurwerk dan ook verdwenen. 
Hierdoor is het niet eenvoudig de structuur te reconstrueren. De funderingen be-
horen tot een bouwblok bestaande uit een oost–west gericht gebouw van 8 meter 
breed en 12 meter en mogelijk zelfs 25 meter lang. Aan het westelijk einde van 
dit bouwblok stond haaks daarop een tweede bouwblok, waarin een ruimte van 4 
bij 5,5 meter was te onderscheiden. Tussen beide bouwblokken was een tussen-
ruimte van 2,5 meter waar slechts aan één zijde een fundering werd aangetroffen. 
Mogelijk was er een open tussenruimte die aan één zijde was afgesloten met een 
‘tuinmuur’. Het bouwblok is langer, maar kon niet verder worden blootgelegd 
vanwege de naastgelegen waterpartij. De constructie bestaat uit bakstenen van 
de afmetingen 195 tot 205 mm lang, 95 tot 100 mm breed en 50 mm hoog en 
200 tot 210 mm lang, 95 tot 100 mm breed en 50 tot 55 mm hoog. De L-vormige 
structuur wordt gesneden door diverse jongere grondsporen, behorend tot de tuin 
van de buitenplaats Sion. Op de gedetailleerde kaart van het Hoogheemraadschap 
van Delfland door Kruikius uit 1712 is op deze plek geen bebouwing getekend. 
Daardoor moet de constructie ouder zijn dan het einde van de zeventiende eeuw.
Verder onderzoek zal moeten uitmaken of dat het een gebouw is dat uit een jon-
gere bouwfase (midden zestiende eeuw) van het complex van Sion dateert, of dat 
het resten zijn van een gebouw uit de late zestiende of vroege zeventiende eeuw.  

Literatuur:

O. Dorenbos, O. Holthausen en J.M. Koot, Langs de Sir Winston Churchilllaan 
in Rijswijk. Archeologisch onderzoek naar aanleiding van een toevallige vondst 
van een Romeinse mijlpaal, nummer 22, december 2009;
Hans Koot, Archeologische kroniek van Rijswijk over 2005 en 2006, in: Jaarboek 
HVR 2007, p. 120-137, hierin: p. 128-132;
Hans Koot, Archeologische kroniek van Rijswijk over 2011, in: Jaarboek HVR 
2012, p. 170-180, hierin: p. 179-180;
J.A. Waasdorp, IIII M.P. naar M.A.C. Romeinse mijlpalen en wegen, in: V.L.C. 
Kersing (red.), Haagse Oudheidkundige Publicaties, 8, 2003.
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Jaarverslag 2014
Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

De vereniging
De HVR telde eind 2014 383 betalende leden, alsmede 45 relaties. Ten opzichte 
van 2013 is het ledenbestand gelijk gebleven. 
Door een behoudend beleid heeft de HVR in 2014 het jaar met een positief saldo 
kunnen afsluiten. Hoger dan begroot, waren de inkomsten uit ledenbijdragen en 
verkoop van advertenties en publicaties. De uitgaven lagen op het niveau van de 
begroting. Hierdoor kon het jaar worden afgesloten met een positief saldo van 
€ 3.201, dat werd toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging. 
Hiermee blijft het eigen vermogen ruim voldoende om de reguliere uitgaven van 
een geheel jaar te dekken. 
Inclusief de reservering van € 13.500 voor het Jaarboek 2015 is het totale eigen 
vermogen van de vereniging per 31 december 2014 gegroeid tot € 27.477. Hierin 
is niet opgenomen de nog niet aangewende reservering voor de digitalisering van 
de SOR-banden. Verder is € 500 gereserveerd voor het lustrum van 2019. 
De groei van de reserves werd mede veroorzaakt door een succesvolle adverten-
tiewerving, hogere contributie-inkomsten dan verwacht, en een goede verkoop 
van onze publicaties. De voornaamste reguliere inkomstenbronnen waren de 
contributies en donaties van de leden ten bedrage van respectievelijk € 7.902 
en € 543. Zo ook de opbrengsten uit de advertenties (€ 2.600) en de verkoop 
van jaarboeken en andere publicaties (€ 5.978), alsmede de jaarlijkse subsi-
die van de gemeente Rijswijk welke in 2014 € 5.072 bedroeg. In 2015 zal de 
HVR eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen, maar voor de jaren 
daarna is door aanpassing van het gemeentelijke subsidiebeleid een lagere sub-
sidietoekenning niet uit te sluiten. Met een groei van het eigen vermogen wordt 
op een mogelijke beperking van de subsidie geanticipeerd. De uitgaven voor de 
Open Monumentendag werden volledig gedekt door subsidie van de gemeente 
Rijswijk.
De twee reguliere ‘Algemene Ledenvergaderingen’ (ALV) werden gehouden op 
15 mei en op 19 november. Op 15 mei tekenden 31 leden de presentielijst en op 
19 november 79 leden. 

De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:
- Tijdens de ALV van 15 mei 2014 werden de Winst- en Verliesrekening en de 

Balans 2013 gepresenteerd, die waren gecontroleerd en akkoord bevonden 
door de Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Bram Buijs en Peter 
Roldaan. Het bestuur dankte de heren voor hun inzet. De vergadering de-
chargeerde het bestuur, onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn 
werkzaamheden.

- In november 2014 nam de heer Rob Wubbels, het langstzittende bestuurs-
lid van de HVR afscheid: hij fungeerde met name als materiaalbeheerder. 
De voorzitter roemde zijn inzet gedurende al die jaren. Het bestuur stelde de 
vergadering voor om als zijn opvolger te benoemen de heer Fred de Koning. 
Naast het materiaalbeheer zal hij ook een taak ter hand nemen, die al lang als 



l203l

H
V

R
 Jaarboek 2015  l   Jaarverslag 2014  H

istorische Vereniging R
ijsw

ijk

wens op tafel ligt: het vervaardigen van een namen- en zakenregister op de 
Jaarboeken, die sinds 1995 zijn verschenen. Een dergelijk register is ooit ge-
maakt voor de voorganger van het Jaarboek, de Kroniek. De vergadering ging 
akkoord met zijn benoeming.

- Uitreiking Jaarboek: het eerste exemplaar van het Jaarboek 2014 werd uit-
gereikt aan de nieuwe wethouder ‘Cultureel Erfgoed’ mevrouw Marloes 
Borsboom. In haar dankwoord memoreerde de nieuwe wethouder het enthou-
siasme, dat ze constateert bij de HVR en haar leden voor de geschiedenis van 
Rijswijk

- Aansluitend op de ALV van 19 november ontvingen de leden het Jaarboek 
2014 met de Lustrum-DVD en tevens de nieuwste uitgave van het boekje 
‘Verteld Verleden’, dat is samengesteld door de gelijknamige Werkgroep. De 
Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwilligers 
(waarvoor dank) en door het bestuur.

Tijdens beide vergaderingen werden tevens de voortgang en de resultaten van de 
Werkgroepen binnen de HVR besproken:

Werkgroep ‘Verteld Verleden’
In vergelijking met 2013 is er aan de activiteiten van Verteld Verleden weinig 
veranderd: core business is nog steeds het interviewen van oudere Rijswijkers 
over belangrijke thema’s in hun leven en wat die met Rijswijk te maken hebben.
De werkgroepsleden waren: voorzitter Frans Holtkamp, Marianne van Rossum, 
Heilina van Putten, Willem Mooij, Marty Thieleman, Lia Boshoven, Elies van 
Muyden en Joke van Wijk van Brievingh. 
Heilina en Elies hebben inmiddels de werkgroep verlaten. 

Werkgroep ‘Rijswijk Verbeeld’
De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewe-
gende, unieke beelden van Rijswijk, oud of recent.
In het uitgebreide museum is nu plaats om met de meest geavanceerde appara-
tuur dit materiaal voor de toekomst te bewaren. Via het ‘Rijswijks Historisch 
Informatiecentrum’ (RHI) kan een ieder kennis nemen van deze elementen uit 
ons verleden.
Dit jaar werd meegewerkt aan de herinneringsexpositie 40-45 in het museum met 
reportages over de slag om Ypenburg.
Het voormalig werkgroeplid Henk van Drimmelen had de wereldpremière van 
zijn film Oude ansichtkaarten vertellen over Rijswijk deel 2 tijdens de ledenver-
gadering in november. Verder werden op de lichtjesavond voor Kerstmis in de 
Oude Kerk historische films vertoond.
Het jaarboek 2014 werd bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de HVR 
voorzien van een DVD met 10 filmopnamen van 1922 tot 2004.
De werkgroepsleden waren: Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg 
en Hans van Rossum. 

Werkgroep ‘Jaarboek’
Zoals elk jaar is de agenda van de Redactie vanaf februari gevuld met vergade-
ringen. Daarbij wordt geïnventariseerd wat er aan kopij is ingeleverd en wordt 
bij elk stuk een ‘eigenaar’ aangesteld, die zich zo nodig over auteur, tekst en il-
lustraties ontfermt. Uiteindelijk is het de redactie die haar fiat geeft, waarop de 
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eindredacteur het eindwerk doet en in contact treedt met onze vormgever Paul de 
Boer.
De redactie is voornemens in 2015 (en mogelijk langer) over de ‘formule’ van 
het Jaarboek van de toekomst na te denken. Voor deze editie bestond de Redactie 
uit de volgende leden: Ruud Poortier (eindredacteur), Thea van de Graaff, Frans 
Holtkamp, Rob de Mooy en Joke van Wijk van Brievingh. Joop van Munster 
zorgde als vanouds voor de advertenties. Thea heeft de redactie, na de totstand-
koming van het Jaarboek 2014, verlaten. Marty Thieleman zal de vacature 
vervullen.

Werkgroep ‘Open Monumentendag’ (OMD)   
De Open Monumentendag 2014 werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 13 sep-
tember, met als thema ‘Op reis’. 

Dit thema leende zich er prima voor om alle soorten transport in Rijswijk door 
de eeuwen heen in ogenschouw te nemen. In samenwerking met het comité 
Leidschendam-Voorburg werd een gezamenlijk programma opgezet, waarbij oud 
transportmiddelen werden ingezet. Zo voer er een trekschuit over de Trekvliet, 
een salonboot over de Trekvliet en de Vliet, reden er antieke autobussen door 
beide gemeenten en zorgde het ‘Openbaar Vervoersmuseum’ voor historische 
trams vanuit Den Haag via Rijswijk naar Voorburg en vice versa. Bezoekers kon-
den zo een rondrit door de drie gemeenten maken. 

vignet Open Monumentendag 2014
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Tijdens de OMD waren diverse monumenten opengesteld voor bezichtiging, 
zoals de Oude Kerk, de Hofrustkapel, de St. Bonifatiuskerk, de Duiventoren 
op landgoed Te Werve, de Schaapweimolen en het Gemaal van de Plaspoel- en 
Schaapweipolder. Bij het gemaal kon men op de salonboot naar Hofwijck in 
Voorburg stappen of komende met de boot per antieke autobus weer naar het 
oude centrum van Rijswijk rijden. Bijzonder was dit jaar de kleine tentoonstel-
ling die gehouden werd in het Botenhuis van landgoed Te Werve, waar de resten 
waren opgesteld van de eerste auto van de heer Labouchere (de laatste parti-
culiere eigenaar van Te Werve): een ‘Delahaye’ uit 1910. Deze resten kwamen 
tevoorschijn, toen de gracht achter het botenhuis werd uitgebaggerd…
Op zaterdag 13 september werd de Open Monumentendag 2014 feestelijk ge-
opend in de Oude Kerk door wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom. 
De muzikale omlijsting werd verzorgd door het ‘Duo Saron’ (Sandra van den 
Brand, mezzosopraan en Rosalinde Kluck, altviool), dat een aantal liederen rond 
het thema ‘reizen’ ten gehore bracht. 
Groot Rijswijk publiceerde twee artikelen over de OMD: een wandeling 
door Park Hofrust en een artikel over de Delahaye-auto op Te Werve. Ook de 
Rijswijkse Krant wijdde een uitvoerig artikel aan het ‘antieke’ busvervoer tijdens 
de OMD. 
In het kader van het thema werd op dinsdag 9 september een speciale 
OMD-lezing gehouden over ‘Brugwachtersverhalen’ (zie hiervoor onder 
‘Bijeenkomsten’).
In november 2014 nam Evert van de Graaff afscheid als penningmeester van de 
Werkgroep OMD: zijn plek werd ingenomen door Ger Visser, die ook als pen-
ningmeester zal optreden. 
De werkgroep OMD bestaat nu uit de HVR-leden Hannie van Leeuwenberg, 
Wim Dammers (voorzitter), Ger Visser (penningmeester/notulist), Herman Soen 
en Arjan Kwakernaak (namens Museum Rijswijk) en Erik Rinia (namens de ge-
meente Rijswijk). 

Duo Saron
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Monumentenprijs 2014
Op 14 december ontving voorzitter Hans van Rossum de negende Nieuwsbrief 
Monumentenzorg en Archeologie uit handen van wethouder Cultureel Erfgoed 
Marloes Borsboom. Aansluitend èn voor iedereen onverwacht overhandigde de 
wethouder de ‘Monumentenprijs 2014’ van de gemeente Rijswijk aan Hans van 
Rossum met de woorden: 

Dit jaar is de prijs toegekend aan de HVR, op de eerst plaats voor het initia-
tief voor het herstel van het tegeltableau van het voormalige postkantoor aan 
de Herenstraat 40-44. De HVR heeft verschillende partijen bij elkaar gebracht 
om het tegeltableau te herstellen. Deze samenwerking dient als voorbeeld hoe 
dergelijke projecten kunnen worden opgepakt. Met de restauratie heeft de 
gevel van het monument aan kwaliteit gewonnen. Dit is niet alleen positief 
voor het pand, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de Herenstraat en het 
historisch centrum. Daarnaast is de HVR in aanmerking gekomen voor de mo-
numentenprijs, vanwege haar inzet voor het Rijswijks Cultureel Erfgoed en de 
manier waarop zij via publieksactiviteiten draagvlak voor ons verleden ver-
groten. [citaat: website Gemeente Rijswijk]

Strandwalfestival
De HVR heeft ook deelgenomen aan het jaarlijkse ‘Strandwalfestival’ in Oud 
Rijswijk, dat op dezelfde datum als de OMD werd gehouden: in dit kader werd 
een kraam bezet op de markt voor verenigingen. Daar waren winkeldochters van 

Wethouder Marloes Borsboom reikt de Monumentenprijs 2014 uit aan voorzitter Hans van Rossum

HTM-bus 21 en Setrabus van Speedwell
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de ‘Stichting Rijswijkse Historische Projecten’ (SRHP) en oude Jaarboeken van 
de HVR in de aanbieding: deze vonden gretig aftrek.

‘Erfgoed Rijswijk’
Erfgoed Rijswijk is een samenwerkingsverband tussen de HVR, ‘Museum 
Rijswijk’, het RHI en de ‘Bibliotheek aan de Vliet’.
• Op 22 januari organiseerde Erfgoed Rijswijk in Museum Rijswijk een Tollens-

avond, waarbij de negentiende-eeuwse dichter Tollens vanuit verschillende 
hoeken werd belicht. De avond werd zeer goed bezocht, met 120 bezoekers.

• Op 28 oktober verzorgde Maarten van Rossem in de Schouwburg een lezing 
rond de Eerste Wereldoorlog: deze werd bezocht door circa 500 bezoekers.

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten
• De bestuurssamenstelling per eind 2014 was als volgt:
 Hans van Rossum, voorzitter
 Ger Visser, penningmeester
 Wim Dammers, secretaris / ledenadministrateur
 Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek
 Heilina van Putten, tweede secretaris
 Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder.
• Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd.
• In de maanden januari, februari en mei heeft de HVR artikelen in Groot 

Rijswijk laten plaatsen over een historisch onderwerp: respectievelijk ‘60 
jaar Plaspoelpolder’, ‘Herrie in de gemeenteraad’ en ‘De gewonnen slag om 
Ypenburg’.

• Op zaterdag 22 februari werd het gerestaureerde tegeltableau ‘Postkantoor’ 
op het pand Herenstraat 42 feestelijk onthuld. Tussen 1901 en 1920 
was in dit pand het ‘Post- en Telegraafkantoor’ gevestigd, daarna 
werd een nieuw postkantoor aan de Haagweg in gebruik genomen.                                                                    
Het tableau kwam twee jaar terug te voorschijn na het verwijderen van een 
houten bord en bleek ernstig aangetast. Op initiatief van HVR-lid wijlen 
Theo van der Kooij heeft de Historische Vereniging Rijswijk sponsoren ge-
zocht om het te herstellen en diverse sponsoren, waaronder de Rabobank en 
de gemeente Rijswijk hebben diep in de buidel getast. In 2013 is het tableau 
gerestaureerd onder leiding van de firma ‘Buijs Bouwmaterialen BV’.

• Op 14 maart heeft de voorzitter samen met wethouder Jos Bolte op de geres-
taureerde Steenplaetsbrug een monumentenbordje onthuld.

• De secretaris heeft een interview over de HVR en haar activiteiten gege-
ven voor ‘Leeuwendeel’, het orgaan van de wijkvereniging ‘Leeuwendaal’. 
Verder heeft hij voor dit blad artikelen geschreven over de geschiedenis van 
het ‘Landgoed Leeuwendaal’ en over de bedrijvigheid aan de Geestbrugkade, 
welke werden gepubliceerd in het zomer- en winternummer.

• Op 10 mei heeft HVR-lid de heer Bart Tent de herdenkingsbijeenkomst ter 
gelegenheid van de ‘Slag om Ypenburg’ in 1940 bijgewoond.

• Op 25 mei heeft de secretaris een ‘Monumentenwandeling Oud Rijswijk’ ver-
zorgd voor de nieuwe burgemeester Michel Bezuijen en zijn vrouw Sandra.

• Op 29 juni heeft hij voor een groep ‘Vrienden van de Schouwburg’ nog een 
dergelijke wandeling verzorgd.

• De secretaris heeft op 19 juli een ‘Jugendstil’-wandeling in Leeuwendaal ver-
zorgd voor de wijkvereniging.                                     
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• Op 12 september werd een ‘Beursvloer’ georganiseerd, om bedrijven enerzijds 
en sociaal culturele instellingen anderzijds met elkaar in contact te brengen. 
Dit om te kijken of een vraag van de één met een aanbod van de ander te mat-
chen viel. Deze heeft vier matches opgeleverd:

 ‘AantjesZevenberg Advocaten’ en ‘De Jong Du Bois’ leverden typecapaciteit,
 ‘Eline CSR Ltd’ bood 2 uur brainstorm aan over fondsenwerving,
 ‘Restaurant De Wits’ bood gereduceerd tarief aan voor koffie/gebak of borrel 

bij start/einde stadswandeling en een aparte vermelding op de site onder het 
kopje ‘Arrangementen’.

• Op zondag 28 september verzorgde de secretaris in de Leeuwendaalkerk 
de lezing: Leeuwendaal - geschiedenis van een wijk, in het kader van de 
‘Leeuwendaallezingen’.

• Tijdens de ‘Nacht van de nacht’, op 25 oktober georganiseerd door de ge-
meente verzorgde de voorzitter een rondwandeling door Oud Rijswijk.               

• Op 19 december vertoonden de voorzitter en de secretaris oude films over 
Rijswijk in de Oude Kerk, tijdens de jaarlijkse ‘Lichtjesavond’.

Bijeenkomsten
Afwisselend op dinsdag en op woensdag verzorgde de HVR acht bijeenkomsten 
voor haar leden, in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44B:
• Op 26 februari verzorgde het HVR-lid de heer Ruud Poortier (die ten tijde van 

de lezing een proefschrift voorbereidde over de herinnering aan Tollens) de 
lezing: Van vreemde smetten en de geschiedenis van ons eerste volkslied.

 De tekst van het eerste volkslied van ons 200-jarig koninkrijk, Wien Neerlands 
Bloed is geschreven door onze voormalige dorpsgenoot Hendrik Tollens. Ooit 
was het een symbool van de nieuwe natie, maar uiteindelijk verloor het zijn 
functie aan het Wilhelmus. Tegenwoordig geldt vooral de tweede regel van 
vreemde smetten vrij als politiek heel fout. Maar wat bedoelt Tollens eigen-
lijk? En hoe kwam hij op het idee een volkslied te schrijven? Zat ons volk 
erop te wachten? Hoe verliep die concurrentie met het Wilhelmus en had 
koningin Wilhelmina inderdaad zo’n hekel aan het lied, dat het in 1932 op 
háár aandringen moest wijken voor het loflied op haar voorvader? Hoe zat 
het met de NSB, die zo graag volk en vaderland bezong? Waarom durfde het 
‘Koninklijk Rotte’s Mannenkoor’ in 2010 de oorspronkelijke tekst niet meer 
te zingen? Ruud was de eerste spreker in de geschiedenis van de HVR die de 
zaal aan het zingen kreeg!

Jugendstil, Geestbrugweg hoek Oranjelaan
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• Op 18 maart hield de heer Harry Knipschild de lezing: ‘Polydor een gram-
mofoonplatenmaatschappij in Den Haag en Rijswijk.Begin jaren zestig was 
‘Polydor’ als onderdeel van ‘Siemens’ een tamelijk obscure platenmaatschap-
pij op de Nederlandse muziekmarkt. Daar kwam snel verandering in toen het 
bedrijf op eigen benen kwam te staan en onder internationale vlag samen-
werkte met dochteronderneming ‘Phonogram’ van ‘Philips’. Grote successen 
in die tijd waren de platen van onder andere James Last, Sonny & Cher, Jimi 
Hendrix, Herman van Veen, Golden Earring(s), Wim Kan, ABBA, Earth & 
Fire en de Bee Gees. In 1973 bouwde Polydor een eigen pand op de Verrijn 
Stuartlaan in Rijswijk. Historicus dr. Harry Knipschild, zelf werkzaam bij 
Polydor vanaf 1969, vertelde aan de hand van videoclips over de geschiedenis 
van de platenmaatschappij met al die artiesten.

• Op 23 april verzorgde het HVR-bestuurslid de heer Ger Visser de lezing: De 
ontwikkelingsgeschiedenis van de productie van verpakkingsglas, onder het 
motto: Herinnert u zich de melkfles nog? Als constructeur is Ger Visser lang-
durig betrokken geweest bij nieuwbouw, renovaties en diverse verbouwingen 
van glasfabrieken in Leerdam, Schiedam en Maastricht. Hij lichtte tijdens zijn 
lezing ook de geschiedenis van glas toe: reeds in de oudheid ontdekte men in 
het Midden Oosten en in China de mogelijkheid om glas te fabriceren. Tijdens 
de bijeenkomst werden tevens enige oude bedrijfsfilms getoond.

• In aansluiting op de 60e Algemene Ledenvergadering van 15 mei hield de ge-
meentelijk archeoloog van Rijswijk de heer Hans Koot de lezing: De Oude 
Kerk van Rijswijk - fragmenten uit de (bouw)geschiedenis. 

 Het oudste bestaande gebouw in Rijswijk is met stip de Oude Kerk aan 
de Herenstraat. Al vele eeuwen is het gebouw het middelpunt van de 
oude dorpskern. Ooit was het een klein kerkgebouw, maar in de loop van de  
Middeleeuwen groeide het uit tot een groot en imposant gebouw. En dat is het  
nog steeds. Over de (bouw)geschiedenis is veel bekend, maar zeker niet alles.  
Al enige tijd is de spreker bezig met een onderzoek naar de Oude Kerk.  
Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van zowel archieven als van de bouwsporen  
die in het gebouw aanwezig zijn. Onderzoek in de archieven, maar ook in het  
gebouw zelf heeft veel informatie opgeleverd, zowel over de harde kant (de  
stenen) als de zachte kant (de mensen). Tijdens deze lezing presenteerde hij  
enkele resultaten van dat onderzoek.

• In het kader van de Open Monumentendag met als thema ‘Op reis’ verzorgde 
op 9 september mevrouw Jet Sebus de lezing: Brugwachterverhalen.              
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Brugwachter: ‘Langzaam maar zeker verdwijnt dit oer-Hollandse beroep uit  
het straatbeeld. Steeds meer bruggen worden op afstand bediend. De karak-
teristieke brughuisjes, jarenlang het domein van de vaste brugwachter,  
staan leeg of worden afgebroken’. Jet Sebus (werkzaam bij de Provincie Zuid  
Holland) verdiepte zich in een eeuw brug-en sluisbediening bij de provincie 
Zuid-Holland. Zij interviewde tientallen brug- en sluiswachters en verzamel-
de hun verhalen in het boek Brugwachterverhalen. Verhalen over het beroep 
van brug- en sluiswachter en over de veranderingen in de brugbediening. 
Verhalen over de bruggen van het Rijn-Schiekanaal, Trekvliet en Delftse 
Schie, de Gouwe, het Aarkanaal, de Rijn, de Heijmanswetering, de Zijl en 
het Merwedekanaal. Samen met de heer Aad Moesman, lange tijd de vaste 
brugwachter van de Hoornbrug en tegenwoordig verkeerbegeleider op de be-
dieningscentrale in Leidschendam, vertelde ze hoe de brugwachters in Zuid- 
Holland hun beroep zagen veranderen.

• Op 14 oktober verzorgde drs. Ronald van Immerseel de lezing: Vredenoord – 
een Rijswijkse buitenplaats met een bijzondere tuin.                    

 In 2012 is de restauratie van het landhuis Vredenoord aan de Jan Thijssenweg 
naast Drievliet voltooid. De Stichting Rijswijkse Historische Projecten heeft 
er in 2013 een mooie uitgave aan gewijd. Bijzonder aan Vredenoord is de tuin: 
deze is aangelegd naar ontwerp van de landschaps-architecten Johan David 
Zocher sr. (1763-1813) en Johan David Zocher jr. (1791-1870). De Zochers 
waren in de negentiende eeuw de bekendste en beroemdste landschapsarchi-
tecten in Nederland en werkten onder andere op paleis Soestdijk. Eén van de 
auteurs van het genoemde SRHP-boek, getiteld Vredenoord – nog een parel 
aan de Vliet is de historicus drs. Ronald van Immerseel, wetenschappelijk me-
dewerker en groen erfgoed specialist bij ‘Stichting In Arcadië’ te Amersfoort. 
Hij is gespecialiseerd in historische buitenplaatsen en verrichte onderzoek 
naar de geschiedenis van Vredenoord. In deze lezing ging hij in op het belang, 
de werkwijze en de stijlkenmerken van de Zochers, aan de hand van ontwer-
pen. Vervolgens ging hij in op hun werk op Vredenoord: hoe kwamen ze hier 
terecht? Wat was hun relatie met de opdrachtgever Van Berckel? Wat hebben 
ze gedaan op Vredenoord? En wat resteert er nog? Tot slot schetste hij het plan 
voor de komende restauratie van het park

• In aansluiting op de 61e Algemene Ledenvergadering op 19 november presen-
teerde het HVR-lid en amateurcineast Henk van Drimmelen deel 2 van zijn 
film Oude ansichten vertellen, met een aantal wandelingen door de geschiede-
nis van Oud Rijswijk.

• Op 16 december werd de lezing De Van Nelle fabriek - een lichtend voorbeeld 
van de moderne tijd door de heer ir. Michiel Groothoff gehouden. Sinds juni 
2014 staat de Van Nellefabriek in Rotterdam op de ‘Wereld Erfgoedlijst’ van 
‘UNESCO’. Ontworpen als ‘Daglicht-fabriek’ aan het begin van de twintigste 
eeuw is het een toonbeeld van de vernieuwende ‘Nieuwe-Bouwen’-gedachte 
van de Modernisten in Nederland en de bevlogen ambities van een esoterisch 
verlichte fabrieksdirecteur. De spreker illustreerde aan de hand van beeld en 
film, wat de Van Nellefabriek zo bijzonder en uniek maakt en wat ertoe heeft 
geleid dat het gebouw nu op de Wereld Erfgoedlijst staat. Aan de orde kwa-
men de geschiedenis van Van Nelle, de totstandkoming van het moderne en 
functionele ontwerp van de architecten Michiel Brinkman en Leendert van der 
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Vlugt, de hand hierin van de directeur Cornelis van der Leeuw en de rol en 
invloed van moderne tijdgenoten uit het binnen en buitenland, welke terug te 
vinden zijn in vele details van het gebouw.  

 Michiel Groothoff is zelfstandig architect, architectuurgids bij ‘Rotterdam  
ArchiGuides’ en verzorgt architectuur excursies in en door Rotterdam en Den  
Haag. Sinds 2005 geeft hij rondleidingen door de Van Nelle fabriek en heeft  
een persoonlijke fascinatie en interesse voor het ‘Modernisme’. 

       

Genealogie bedrijven wordt eenvoudiger:
archiefstukken beter bereikbaar

Sinds 2006 zijn de archieven van de gemeente Rijswijk ondergebracht bij 
het ‘Gemeentearchief Delft’. De afgelopen jaren hebben een aantal HVR-
leden wekelijks een deel van hun vrije tijd opgeofferd om een keur aan 
gegevens in de computer in te voeren, zodat deze digitaal beschikbaar ko-
men en dan vanaf huis zijn te raadplegen.

De volgende gegevensbronnen zijn verwerkt:
1. Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
De informatie over dopen, trouwen en begraven, afkomstig uit de kerkelijke ar-
chieven vanaf circa 1650, zijn verwerkt door mevrouw Annie Zeeman.
2. Bevolkingsregister 
Annie Zeeman heeft tevens de gegevens uit het bevolkingsregister over de peri-
ode 1825 tot en met 1922 verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende informatie: 
familienaam, voornamen, geslacht, positie van elke persoon in het gezin, geboor-
tedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, adres, 
datum van vestiging in de gemeente, vorige woonplaats, vertrek uit de gemeente, 
waarheen vertrokken en datum van overlijden.
De openbaarheid van de akten van de ‘Burgerlijke Stand’ is wettelijk beperkt: ge-
boorten zijn openbaar na 100 jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijden na 50 jaar. 

Van Nellefabriek Rotterdam (foto: Stichting Open Monumentendag Rotterdam)   
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Het is de bedoeling, dat de akten tot en met 1956, die nu nog bij de gemeente 
Rijswijk berusten in 2015 worden ingevoerd.
3. Burgerlijke Stand (BS)
De heer Harry Sas heeft de informatie uit de Burgerlijke Stand van Rijswijk uit 
de periode 1811–1922 verwerkt. Hierbij gaat het om akten van bepaalde momen-
ten in iemands leven, namelijk geboorte, huwelijk, scheiding en overlijden. 
De Burgerlijke Stand is in 1796 ingesteld in Frankrijk en wordt vanaf 1811, de 
Franse tijd in Nederland, bijgehouden. Voor 1811 zorgden de kerken hiervoor. 
De gegevens en de scans van de DTB en de BS zijn digitaal beschikbaar op 
www.digitalestamboom.nl
Door Rijswijk aan te klikken en vervolgens de familie- en voornaam in te voeren is 
het mogelijk om geregistreerde informatie terug te vinden uit genoemde registers.
4. Notarieel Archief
Mevrouw Annelies Stumpel en de heer Peter Roldaan werken aan de ontslui-
ting van het notarieel archief van Rijswijk. De gegevens dateren uit de periode 
1653–1916, waarvan nu de eerste delen op het internet te zien zijn en waarbij het 
vooral gaat om de informatie uit testamenten, boedelinventarissen, koop en ver-
koop van goederen en getuigenverklaringen.
Deze projecten gaan vele jaren duren, maar de voortgang en resultaten zijn al te 
zien en te doorzoeken op deze website: www.digitalearenadelft.nl. 
In deze archieven zit prachtig materiaal verborgen, dat nu op internet ter beschik-
king is.
De omschrijving ‘ter beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen, want bij 
elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u met ‘Toon de akte’ doorklik-
ken naar de scans van de originele akten.
Van de Rijswijkse notaris Johannes van Oldersom (werkzaam van 1723 tot 1728) 
is de informatie uit archiefnummer 730, inventarisnummer 14-15 gereed. Aan het 
materiaal uit het archief van de Rijswijkse notaris Christiaan van Groenesteijn 
(werkzaam van 1728 tot 1769), archiefnummer 730, inventarisnummer 16-24 
wordt momenteel gewerkt.
Een voorbeeld van een akte, die u in het archief kunt aantreffen ziet u hier:
Wat dacht u van een notitie in het Crimineelboek Delft, te vinden via genoem-
de website over de verdrinking van de Rijswijkse bakker Cornelis van Leeuwen 
uit 1683. De transcriptie luidt als volgt: ‘Op den 8e meij 1683 beschouwen het 
doode lighaam van Cornelis Van Leeuwen backer tot Rijswijk out ontrent tussen 
40 a 50 jaren uijt de Schie ontrent het kruijtmagasijn gevist, ende is bevonden 
door het water gesuffoceert (= gestikt) te sijn’. 

Bent u thuis aan de slag gegaan, maar komt u er niet uit of wilt u advies bij ge-
nealogisch onderzoek, dan kunt u op de eerste woensdag van de maand terecht 
bij de heer Ferry Rollema, die dan genealogisch inloopspreekuur houdt in het 
‘Rijswijks Historisch Informatiecentrum’ (RHI). Van dinsdag tot en met zaterdag 
tussen 11 en 17 uur zijn de medewerkers van het RHI aanwezig voor genealogi-
sche en andere geschiedenisvragen. Het RHI is gevestigd op de eerste etage van 
Museum Rijswijk, Herenstraat 67, 2282 BR, Rijswijk en telefonisch bereikbaar 
onder nummer 070-3903617 of per mail onder rhi@museumrijswijk.nl .
Rijswijkse amateurgenealogen kunnen nu vanuit huis werken, door de inzet van 
deze HVR-leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2015 wer-
den deze leden dan ook volkomen terecht door het Bestuur van de HVR in de 
bloemen gezet!
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Rijswijk als kunstenaarsdorp
Theo Parlevliet

In de loop van de negentiende eeuw ontstonden overal in Europa kunste-
naarsdorpen. In een tijd van verstedelijking en industrialisering gingen 
vooral schilders op zoek naar ‘onbedorven’ natuur en ‘authentieke’ 

arme plattelanders die als boer, visser of ambachtsman de kost verdienden. 
Afgezonderd van de stad en de commerciële kunstwereld waren die dorpen 
aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen voor bevriende en geestverwante kun-
stenaars en is er vaak sprake geweest van artistieke kruisbestuiving, waaruit 
weer nieuwe artistieke opvattingen en stromingen voortkwamen. 

Beroemd is Barbizon, een dorp ten zuiden van Parijs in de bossen van 
Fontainebleau, waar na 1840 schilders als Théodore Rousseau en Jean-Francois 
Millet gewoond en gewerkt hebben. De groep die daar ontstaatond, wordt wel de 
‘School van Barbizon’ genoemd. Ze werken in de periode van de ‘romantiek’, 
maar deze schilders kiezen de natuur zelf als hun hoofdonderwerp zonder deze te 
willen idealiseren. Dit is een revolutionaire benadering van het landschap, welke 
onder andere geïnspireerd is door het werk van de Engelse landschapsschilder 
John Constable, maar ook door de Hollandse schilders van de zeventiende eeuw. 
De School van Barbizon zet zich af tegen de academische benadering van kunst, 
zoals die op de officiële Salons van Parijs geëxposeerd wordt. Ook Nederlanders 
hebben er gewerkt zoals Willem Roelofs en Jozef Israëls, de oervaders van de 
‘Haagse School’. Bekend is ook het Normandische kuststadje Honfleur, waar 
schilders van een generatie later als Claude Monet, Camille Pisarro, Pierre-
Auguste Renoir en Paul Cézanne elkaar regelmatig in de zomermaanden treffen 
in een herberg vlak bij de oude haven. De Ferme St-Siméon kan zonder overdrij-
ving gelden als één van de kraamkamers van het Franse ‘impressionisme’.

Talloze andere Europese voorbeelden zouden er nog te noemen zijn. In 
Nederland is Oosterbeek het vroegste voorbeeld van een kunstenaarsdorp. Al 
vanaf 1840 verzamelt de romantische schilder Johannes Bilders collega’s om zich 
heen die zich lieten inspireren door het betrekkelijk on-Nederlands landschap 
aan de Veluwezoom. In de jaren zestig ontwikkelt Oosterbeek zich tot een ‘echt’ 
kunstenaarsdorp. Het dorpje heeft een aantal eigenschappen die veel kunstenaars 
aantrekken. Het ligt afgelegen, er zijn goedkope overnachtingsmogelijkheden, er 
leven potentiële kunstkopers in de streek en steden als Utrecht en Arnhem bieden 
aantrekkelijke expositiemogelijkheden. Veel later beroemd geworden vertegen-
woordigers van de Haagse School hebben in hun jonge jaren korter of langer in 
het dorp vertoefd. Domburg is een ander voorbeeld dat als kunstenaarsdorp kan 
worden verbonden met de naam van Jan Toorop die het middelpunt vormt van 
een gezelschap, waarin ons de jonge Piet Mondriaan opvalt, naast bijvoorbeeld 
de kubisten Lodewijk Schelfhout en Jacoba van Heemskerck. Bekend is natuur-
lijk Bergen dat in het eerste decennium van de twintigste eeuw een ware toeloop 
van literatoren en beeldend kunstenaars kent. Andere voorbeelden zijn Laren, 
Kortenhoef, Katwijk, Staphorst, Noorden en Rijswijk.
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Rijswijk? Jawel, want wie het door Museum Rijswijk prachtig uitgegeven boekje 
Schilders van een verdwenen paradijs (1900–1930) begint te lezen, zal er al snel 
van overtuigd raken dat dit dorp in de periode voor de ‘Eerste Wereldoorlog’ een 
geliefd oord voor kunstenaars moet zijn geweest. Allereerst als plaats, waar en-
kele groten van de Haagse School graag naar toetrekken. J.H. Weissenbruch, de 
gebroeders Maris en Paul Gabriël kan men schilderend in Rijswijk en omgeving 
aantreffen. Maar met name iets minder bekende schilders kiezen het dorp voor 
kortere of langere tijd als hun woonplaats. Wie de expositie twee jaar geleden in 
het Museum Rijswijk gemist heeft, kan via dit boekje alsnog kennis maken met 
kunstenaars als Herman van Oosterzee, Wijnand Bastiaan van Horssen (de enige 
Rijswijker van geboorte in dit gezelschap), Pieter de Regt, Otto Kriens en de émi-
nence grise van dit gezelschap, de ‘paardenschilder’ Willem Carel Nakken, die 
pas in 1909 op hoge leeftijd in Rijswijk is komen wonen. Een opvallende naam 
is Frits Mondriaan, oom van de later wereldberoemde Piet, die aanvankelijk zijn 
schildersloopbaan combineert met een bestaan in zijn Haagse kapperszaak. Men 
zal bij deze schilders overigens weinig affiniteit met de modernere stromingen 
aantreffen. Hoewel er enkele niet in dit boekje genoemde kunstenaars zijn die 
in Rijswijk hebben gewoond en die wel degelijk buiten de traditionele kunstka-
ders vallen. We kunnen dan denken aan de met Jan Toorop bevriende symbolist 
Johan Thorn Prikker en aan de van oorsprong Hongaarse schilder Vilmar Huszar 
die later een belangrijke rol speelt in De Stijl-groep. Huszar woont van 1906 tot 
1909 in Rijswijk en verblijft vervolgens lange tijd in Voorburg. De auteur heeft 
zich begrijpelijkerwijs vooral gericht op de schilders die langere tijd in Rijswijk 
hebben gewoond, een rol hebben gespeeld in het plaatselijke culturele leven én 
vertegenwoordigd zijn in de collectie van Museum Rijswijk. Terecht behandelt 
de auteur vooral de Rijswijkse schilders die zich verenigen in de ‘Vereenigde 
Rijswijksche Kunstschilders’ en vanaf 1910 hun tentoonstellingen meestal in de 
overdekte kegelbaan van Hotel ‘Kuys-Witsenburg’ organiseren. De meesten van 
hen zijn adepten van de Haagse School.

Aan het eind van de jaren twintig zijn velen van die eerste generatie kunste-
naars overleden. Ook van het landelijke dorp is weinig meer over. Veel buitens 
zijn afgebroken en de oude dorpskern is omgeven door villawijken en andere 
nieuwbouw. In de schaduw van de grote stad (1930–1970), de catalogus die de 
tentoonstelling van 2014 begeleidt, behandelt het Rijswijkse kunstleven in een 
tijd die achtereenvolgens door economische crisis, bezetting, wederopbouw 
en de beginnende verzorgingsstaat wordt gekenmerkt. Deze periode wordt als 
het ware ingeleid in 1932 door een crisistentoonstelling die in navolging van 
een soortgelijk evenement in Pulchri in de voormalige burgemeesterswoning 
aan de Herenstraat wordt gehouden. In deze periode treedt een nieuwe genera-
tie Rijswijkse kunstenaars voor het voetlicht als Aad de Hey, Henk Kuipers en 
Gerard Delfgauw. Ook deze generatie blijft grotendeels werken binnen de tra-
ditie. Iemand als George Teijssen grijpt zelfs terug naar de negentiende-eeuwse 
‘romantisch-realistische’ stijl. Een eigenzinnige kunstenaar die zich nauwelijks 
wat van de naoorlogse tijdgeest lijkt aan te trekken, is de in 1972 in Rijswijk 
overleden traditionalist Jan van Bloppoel. Maar de lezer maakt ook kennis met de 
internationaal opererende architect, ontwerper en beeldend kunstenaar Herman 
Rosse die vanaf 1934 de buitenplaats Hoornwijk bewoont. In de oorlogstijd wor-
den de eerste initiatieven genomen die na de oorlog zullen leiden tot het vanaf 
1950 in het Tollenshuis gevestigde Museum Rijswijk. 
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Na de bezettingstijd wordt het Nederlands kunstklimaat steeds meer beïnvloed 
door de opkomst van abstracte stromingen als ‘COBRA’. Maar de catalogus legt 
goed uit dat ook figuratief werkende kunstenaars hun plaats onder de zon hebben 
verdedigd. Twee jonge met Rijswijk verbonden kunstenaars, Herman Berserik 
en Kees Andrea, nemen in 1948 in Amsterdam deel aan de tentoonstelling De 
Realisten. Beiden lijken enigszins verwant aan het vooroorlogs ‘surrealisme’ al 
doet Berseriks eigen omschrijving ‘realisme met een vleugje bevreemding’ on-
getwijfeld meer recht aan zijn boeiende werk. Berserik en Andrea hebben hun 
atelier in de buitenplaats De Voorde die zich in deze tijd als een echte kunste-
naarskolonie begint te ontwikkelen. Zo arriveert de lezer aan het eind van het 
tweede deeltje in de tijd, waarin burgemeester Bogaardt zich opwerpt als de 
‘Rijswijkse Le Corbusier’. Zoals deze modernistische architect een deel van 
de rechteroever van de Seine in het centrum van Parijs wilde slopen ten gunste 
van zijn ontwerpen voor moderne hoogbouw, streeft Bogaardt er naar de oude 
dorpskern van Rijswijk te slopen en de Oude Kerk te omgeven door moderne 
nieuwbouw. Pas in het begin van de jaren zeventig wordt dit onzalige plan defini-
tief ingetrokken.

De in 2015 gehouden tentoonstelling wordt tenslotte behandeld in het derde 
deeltje: Tussen avant-garde en traditie, (1970-2000). Deze periode kenmerkt 
zich door een aanvankelijk groeiende rol van de (lokale) overheid in het kunst-
leven. De 1 %-regeling, de ‘Beeldende Kunstenaarsregeling’ (BKR), de lokale 
‘Culturele Raad’ en de oprichting van ‘Trias’ als gemeentelijk ‘Centrum voor 
Kunstzinnige Vorming en Ontwikkeling’ vormen hier belangrijke voorbeelden 
van. Als verre nakomeling van de Vereenigde Rijswijksche Kunstschilders wordt 
in 1971 de kunstenaarsvereniging ‘Arti/Shock’ opgericht. De schrijver slaagt er 
goed in één en ander te beschrijven tegen de achtergrond van nationale en in-
ternationale ontwikkelingen. Na het utopisch-romantische feestje van de jaren 
zeventig zien we in de jaren tachtig en negentig hoe de Rijswijkse kunstwereld 
geconfronteerd wordt met een veranderende tijdgeest en een overheid die zich 
onder de kabinetten-Lubbers al bezuinigend meer terugtrekt uit het kunstleven. 
Arti/Shock voert voor toekomstige leden een ballotage in, de Culturele Raad 
wordt opgeheven, Trias wordt verzelfstandigd, Museum Rijswijk gaat zich meer 
op figuratieve kunst richten, de BKR wordt opgeheven en aan het bestaan van 
kunstenaarskolonies als De Voorde en Cromvliet komt een einde. 

Maar gelukkig is er in dit deeltje nog genoeg ruimte vrijgehouden voor talloze 
interessante kunstenaars die zich in deze periode in Rijswijk gemanifesteerd heb-
ben. De lezer maakt (hernieuwd) kennis met realistische schilders en tekenaars 
als Herman Berserik, Kees Andrea en Grada Bouman, met het fascinerende werk 
van Karel Delfos en Oskar Farla, met de ambachtelijk gemaakte prachtschalen 
en prachtvazen van pottenbakker Henk Goosen en met de in hun latere perio-
de steeds meer met papier werkende Peter Gentenaar en Pat Gentenaar-Torley. 
Uit een tentoonstelling van hun werk groeit het succesvolle idee om in Museum 
Rijswijk een ‘papierbiënnale’ te houden. Met die papierbiënnale is uw recensent 
bij het eind van deze door Museum Rijswijk uitgegeven trilogie aangekomen en 
heeft hij inmiddels het vaste voornemen de tentoonstellingsaankondigingen van 
het Museum voortaan nog beter in de gaten te houden.
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Redactioneel

Waar gewerkt wordt, ontstaan fouten. Attente lezers wezen de redactie op 
twee punten in het Jaarboek 2014:

p. 53: Deze foto’s zijn door Hageman niet vanaf zijn balkon genomen, maar 
van een dak van huizen aan de Rijswijkseweg in Den Haag.
p. 184: De foto toont niet het te koop staande ‘De Voorde’, maar het niet te 
koop staande ‘Overvoorde’.

Van den Belt Elektra
Herenstraat 68

2282 BX Rijswijk
Telef. 070 3902673

Email beltra@ziggo.nl
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Aalberse, Petrus M.J.A. 163-164
Aartsen, Jozias van 188
Aboutaleb, Ahmed 188
Akker, David J. (Do) 113,115-116,119 
Akker, Diena H. (Dineke) 115-116,119
Akker, Elsje 113-114
Akker, Helena Koekoek- (Zus) 113,116-117
Akker, Jaap 113-114
Akker, Samuel I. (Sam) 113-114,116
Alberts, Marieke 182
Alkemade, groetenhandelaar 49
Allis, Th.C. 137
André de la Porte, luitenant 63
Andrea, Kees 217
Arends, Dinie 153
Arends, Jan 153-155
Arensen, Frans B. 153
Arensen, Johanna G. 153
Arensen, Rudolf F. 153
Assmann, Aleida 9,11
Baljon, Kees en Cor 82
Bangma, Jan 99-101
Barendrecht-Kuenen, mw. W. 167
Beest, Johannes van 28
Bels, Jo 82
Bels-Luidinga, Annie 82
Benschop, Nel 11
Bent-Oldenburg, Joke van der 48-49
Berg, Piet van den 14
Berk, B. 193
Berk, Hendrik van de 35,38
Berlo, mej. Van 49
Berndsen, Evelien 177
Bernhard, prins 72,111
Berserik, Herman 217
Bezemer, hr. 107
Bezuijen, Ed 136
Bezuijen, Michel 177,182,207
Bezuijen, Sandra 207 
Bilders, Johannes 215
Bloppoel, Jan van 216
Bodemeijer, overste 63
Boer, Paul de 204
Bogaard jr., Pieter 103-111
Bogaard sr., Pieter 103
Bogaard, Anne 103
Bogaard, Cornelis 103
Bogaard, Corry 104
Bogaard, Harry L. 7,103-111
Bogaard, Rietje 104 
Bogaards, Anthonie 99-101
Bogaards, Margaretha (Gré) Hoekstra- 7,99-101
Bogaards-Plomp, Johanna M.C. (Jo) 99-101
Bogaardt, Archibald Th. 48,50-51,217
Boheemen, familie Van 72 

Bolte, Jos178,184,207
Boon, Cornelis 30
Boon, Engeltje 30
Boon, Gerrit 30
Bordewijk, Dirk 38
Boris III, koning van Bulgarije 95 
Borsboom, Aad 86,88
Borsboom, Gerrit 32
Borsboom, Lena 32
Borsboom, Marloes 
    181-182,185,189-190,203,205-206
Borsboom, Sjaan 92
Boshoven, Lia 203
Bouman, Grada 217
Bovet, Cornelis W.J. 61-63
Braam, Ed 179
Brand, Sandra van den 205
Branderhorst, Martine 150
Breed, hr. 108
Brinkman, Michiel 210 
Bruijn, Jan de 37
Bruijn, Tom de 183 
Buijs A. (Bram) 202
Buitelaar, Paul 91,95
Burg, A.P.J. van der 50
Burg, Albertus G. (Albert) van der 7,65-72,82
Busken Huet, Conrad 10
Buziau, Johan 49
Caan, Hendrik 18
Campen, Vincent van 123,135-136
Caracalla, keizer 194
Cézanne, Paul 215
Chattelin, Rennie 149
Colijn, Hendrikus 160,162-163
Consemulder, C.P. 170,173
Constable, John 215
Corbulo, Gnaius D. 194
Cromhout, Elisabeth M. 38
Cromhout, Godefridus 38
Cubes, Johanna Schaijk- 39
Dam, Diederik 184
Dammers, Wim 113,202,207
Daum, Frans 169
Degenaar, Jeroen 119-120
Dekkinga, Tineke 142
Delfgauw, Gerard 216
Delfos, Karel 217
Demnig, Gunter 113,119  
Dickens, Charles 190
Diepen, Frederik J.L. (Frits) 7,123-133,136
Diepen, Inge, Karin en Birgitte 133
Dierdorp, Nicole 181
Dijk, Diana van 153
Dijk, L.J. van 195
Dijk, Lammert van 182
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Dom, Pol 169
Dorp, Kees van 91,96
Drimmelen, Henk van 203,210
Duijst van Voorhout, Hendrick 28
During, Hein 129
Elsen, Th.P.J. 46,128
Emden, Egbert van 129
Emma, koningin 174
Ende, Wil van der 146
Ende, Willem van der 7,9,59,167
Etmans, Jac. 169
Evenblij, Helen 150
Farla, Oskar 217
Feijst, Jan van der 30
Feininger, Lyonel 150
Florie, Joop 46
Folmer, A. 62,171
Frank, Anne 105,113
Frank, Margot 113
Frank-Holländer, Edith 113
Gabriël, Paul 216
Geer, Johannes van 35 
Gentenaar, Peter 217
Gentenaar-Torley, Pat 217
Gerretsen, Anke 35,37,150
Gerretson, F.C. 161-162
Giezeman-Spoelstra, mw. E.M. 180
Gijzel, Wilberd 177
Gilsen, Arie van 30,35
Gilsen, Jan van 30
Goedendorp, Jaap 99
Goering, Hermann 72
Goosen, Henk 217
Graaff, Evert van de 205
Graaff-Trouwborst, Thea van de 7,204 
Greeve, Borromeüs de 170
Groenesteijn, Christiaan van 212
Groenevelt, Gerrit 27,30,35,37-38
Groenevelt, Gilles 30
Groenewegen, Piet 91,96
Groenewegen, slager 49
Groothoff, Michiel 210-211
Gybland Oosterhoff, H.A.A. 161-162
Hage, W.J. 170
Hall, Henri ter 168-169,172
Hammacher, Bram 154
Hannes, knecht 103
Harten, Arton van 99,101
Hazelzet, P. 46
Hazes, André 11
Heel, mej. 168
Heemskerck, Jacoba van 215
Heeren, Piet van 136
Heidinga, Heleen 99,101
Heijden, dokter van der 62

Heijden, Ria van der 143
Heijnen, familie 82
Hellenberg Hubar, Ph. van 154
Hemert, René van 178,181-183,185,189
Hendriks, Truus 72
Hendrikse, Marco 203
Hendrix, Jimi 209
Hengst, Everdien den 144
Herckenrath, Willem 169
Hermans, Toon 11
Heukels, Th. 174
Hey, Aad de 216
Hintze, kapitein 62  
Hioolen, gebrs. 30
Hitler, Adolf 65
Hoekemeijer, Joachim  38 
Holtkamp, Frans 65,141,203-204
Hooge, Paulus F. d’ 37
Hoogenraad, Kees 13 
Hoogenraad, Reinier H. 13
Hoogenraad, Rita 15
Horssen, Wijnand B. van 216
Huszar, Vilmar 216
Huuksloot, Rina van 141,146-147,149,151
Huygens, Christiaan 14
Idenburg, Geesje 149
Immerseel, Ronald van 210
Israëls, Jozef 215
Jacobs, Aletta 141
Jansen, Toon 88,92,95-96
Jas, Tony 177,182
Jense, Dick 179,184
Jong, Bous de 173
Josée, Joop 150
Juliana, prinses 125
Kan, Wim 209
Kapel jr., Hendrik van 32,38-39
Kapel sr., Hendrik van 32-33
Kapel, familie van 27
Kars, Nel 147
Keuning, Nico 53
Klaas, Polier 90   
Klapwijk, Gerard 130
Klaren, R.J. 174
Kleij, Jan van der 91,95-96
Kleijburg, Corinne 150
Klerk de Reus, generaal 63
Kluck, Rosaline 205
Klugt, Van der, wethouder 173
Klumper, Anthony J. 13-15
Klumper, Christiaan W. 13-15
Knijf, Jan 91,95
Knipschild, Harry 209
Knoop, Bep Akker- 113,117
Koekebakker, H. 124
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Koekoek, Salomon (Sally) 116
Koekoek-Bachrach, Mietje 116
Köhler, J.B. 169
Koning, Fred de 202,207
Kooij, pater Van der 159
Kooij, Theo van der 207
Kool, Jasper 30
Koot, Hans 192,209
Kort, Antoon 88
Kortekaas, Theo 74
Koymans, Jesse 177
Kriens, Otto 170,174,216
Krimpen, Leen van 91
Kroonenberg, Yvonne 147
Kruijt, D. 169
Kruikius, Nicolaes 17,20,200
Kuiper, Larissa 119
Kuipers, Fred 203
Kuipers, Henk 216
Kwakernaak, Arjan 17,150,205
Laar, Gijsbert van 18
Labouchere, Abel 172,205
Langemeijer, P.J. (ps.)  106-107 
Last, James 209
Leeuw, Cornelis van der 211
Leeuwen, Cornelis van 212
Leeuwenberg-Ammerlaan, mw. J.M. (Hannie)   
    180,205
Leman, mej. H. 167
Lestraden, Margriet 178
Lieshout, Maartje van 143
Loon, Adriaan van 37-38
Lugthart, Björn 181
Luidinga, Frans 7,65-66,78-82
Luidinga, Tjalling 66,78-79,82
Maczek, Stanisław 108
Maduro, George 76
Maljers, Floris 134
Maris, gebrs. 216
Mateman, Wim 178,184
Mathijsen, prof. dr. Marita 9
Meekma, Bouke 177
Meij, Ronald van der 119-120,181,185,189-190 
Meijer, Frida Akker- 113,115-116,119
Meijer, Maaike 11
Meijers, Nelly 104
Menschaart, Abraham 99-101
Millet, Jean-François 215
Minnoye, Guillaume 184
Moesman, Aad 210
Moll Schnitzler-Peij, mw. A. 167
Mondriaan, Frits 216
Mondriaan, Piet 215
Monet, Claude 215

Mooij, Willem 203
Mooy, Rob de 159,204
Most, J. van der 172
Munster, Hans van 50
Munster, Hein van 43-45
Munster, Jan van 43,45-53
Munster, Joop van 7,43,52-56,204
Munster, Mia Pollen-van 43,51
Munster, Mien van 44
Munster, Neeltje de Vries-van 43-45
Munster, Nico van 43,46-56
Munster, Tilly van Batenburg-van 
    43,45,52-56 
Munster-Faay, Sjaan 51-52
Munster-van Veenendaal, Wil van 43,45-56
Muyden, Elies van 203
Nachtegaal, Ben 14
Nakken, W.C. (Carel) 14,160,170,216
Napoleon, keizer 33 
Netten, schoenmaker Van 154
Nieuwmans, Jaap 7,85-97
Niggebrugge, Lex 177
Nora, Pierre 9
Nouvel, Jean 184
Nunen, Wil van 150
Oldersom, Johannes van 212
Oosterzee, Herman van 170,172,216
Ozkeles, Volkan 177
Parlevliet, Theo 215
Peet, Fleur en Steffie van der 177
Peper, Bram 149
Pernot, J.A.J. 168,173
Perquin, J.A. 168
Pétain, Phillippe 95
Pisarro, Camille 215
Plas, mej. J. van der 173
Plomp jr., Cornelis (Cor) 99-101
Plomp sr., Cornelis 100  
Plomp, Jacobus (Jaap)  99-101
Plomp, Margaretha (Gré) 101
Plomp-Vendeloo, Margaretha 100-101
Poels, Hendrikus A. 162,164
Poetin, Vladimir V. 72
Pollen, Jan  52
Poortier, Ruud 7,9-11,99,150,204,208
Protiva, R. 128
Putten, Heilina van 203,207
Reepmaker, M. 170
Regt, Pieter de 216
Renoir, Pierre-Auguste 215
Rigney, Ann 10
Rijn, J. van 171
Rinia, Erik  205
Roël, architect 172
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Roelofs, Willem 215
Roland Holst-v.d. Schalk, Henriëtte 159
Roldaan, P. (Peter) 202,212
Rollema, Ferry 212
Rooij, Dick de 123-131
Rosse, Herman 216
Rossem, Maarten van 207
Rossum, Hans van 120,178,203,206-207
Rossum, Marianne van 43,203
Rousseau, Théodore 215
Ruijchaver, François 37
Ruijs de Beerenbrouck, jhr. C.J.M. 161
Ruizeveld, Keetje 143
Rutte, Mark 184
Rutten, Ton van 135
Salomons, Annie 169
Sanders, A.F. 174
Sas, Harry 212
Savornin Lohman, jhr. A.F. de 161-162
Schaijk (Schaaij), Hendrik 38-39
Schaik, Ben van 134
Schalekamp, Hedi 118
Schaper, J.H. 170
Schelfhout, Lodewijk 215
Schever, George F. 35   
Scholte, ds., veldprediker 63
Scholtus, Adam 30,35
Schoonderwoerd, Cokkie 141-142,147,150-151
Schoots, J.F. 180
Schouten, Aad 137
Schuurman, W. 168
Scott, sir Walter 10
Sebus, Jet 209-210
Smit, J.C. 172
Smit, Joke (Kool-) 141,143 
Smits v. Waesberghe, Simone Diepen- 125
Snellen, Jan 35
Snijderberg, Toon 91
Snijders, C.J. 161
Soen, Herman 205
Sonny & Cher 209
Speer, Albert 85
Spiegel, mej. Van der 14
Spierenburg, Theo 203
Springer, Leonard 172
Starreveld, Dirk 30,35
Stavast, Hendrik 107
Stavast, Pieter 107
Steinz, Pieter 153
Stempels, P. 46
Strating, F.W. 154
Struijk, Aart 25
Stumpel, Annelies 212
Suchtelen, overste jhr. Van 62
Swart, J.H. de 35-36  
Swarttouw, Frans 133
Teijssen, George 216

Tent, Bart 61,207
Thieleman, Marty 7,43,123,203-204
Thoral-van Vliet, mw. C.J. (Ineke) 148
Thorn Prikker, Johan 216
Tielemans, Chris 87,93,96
Tilanus, gebrs. 33
Tollens, Hendrik 7,9-11,207-208
Toorop, Jan 215
Tortike, familie 35
Troelstra, Pieter J. 161,163-164
Vaags, Ton 184
Veelenturf, Andries 72
Veelenturf, Jan 7,65-66,72-77
Veen, Herman van 209
Veld, Elske ter 144
Verheij, Gijs 179
Verhoef, J.P. 180
Verhulst, Dimitri 153
Vervaet, Anne Marie 178
Viruly jr., Jan D. 31,35,39
Viruly sr., Jan D. 30
Viruly, familie 27
Viruly, Pieter 31
Visbach sr.en jr., Dirk 37
Visser, Ger  205,207,209
Vliet, Jelly van 151
Vlugt, Leendert van der 210-211
Vos, Bert 120
Vos, Ida 115,120
Vredenburch, jhr. J.W. van 173
Vrijenhoek, Gerrit 87
Wang, Iefke 120
Wasch, Jeanne 174
Weeda, Iteke 144
Weijer, J. 124
Weissenbruch, J.H. 216
Westerveld, Anke 143,147
Whitlau, W.A.C. 174
Wijers, G.J. (Hans) 134
Wijk van Brievingh, Joke van 203-204,207
Wijnkoop, David 163-164
Wilhelm II, keizer van Duitsland 161
Wilhelmina, koningin 65,109,164,208
Winkelman, Henri G. 82
Witteman, Ben 86
Witteman, Cor 86
Woestenburg, H. 174
Wubbels, Rob 202
Zeeman, Annie 211
Zegveld, hr. 172
Zeijlemaker J. 168
Zijl, Jan van 30
Zimmerman, A.R. 161,163
Zocher sr. en jr., Johan D. 210 
Zoetmulder, A.J. 173
Zubli, B.J.D. 168,170
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Emmastraat omstreeks 1920. Ingekleurde prentbriefkaart uit de collectie van wijlen Theo van der Kooij


